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Drodzy Miłośnicy!

Drodzy Miłośnicy!
Może to nie do wiary, ale nasz „Miłośnik” ukazuje 
się już po raz dwudziesty!
 Każe kolejne urodziny witane są przez nas z ra-
dością i dumą, ale nie sposób w takich momen-
tach uciec przed refleksją. Jest to też zawsze oka-
zja do podsumowań i zadumy nad tym, co jeszcze 
nastąpi.
 Przypomnijmy, że wydawnictwo powołano do 
życia 25 kwietnia 1997 roku podczas kolejnego 
spotkania Klubu Lalkarza w Wojewódzkim Ośrod-
ku Kultury w Bydgoszczy. Intencją inicjatorów 
tego przedsięwzięcia było, aby „Miłośnik” służył 
wszystkim sympatykom teatru lalek; nauczy-
cielom i instruktorom prowadzącym takie grupy 
w naszym regionie, a zwłaszcza tym początku-
jącym, którzy mają wiele zapału, ale dopiero za-
czynają swoją przygodę z teatrem lalek i brakuje 
im doświadczenia. Materiały zawarte w kolejnych 
numerach miały pomóc w poszukiwaniu i dobo-
rze metod i form działania. Proponowane scena-

riusze ułatwić wybór odpowiedniego repertuaru. 
Ważne było także, aby wokół „Miłośnika” skupia-
li się i integrowali ludzie zainteresowani teatrem 
lalek, na co dzień rozproszeni, działający w róż-
nych, często bardzo odległych od siebie placów-
kach szkolnych i domach kultury. Dobrym du-
chem całego przedsięwzięcia, ale i ostoją wiedzy 
i doświadczenia jest od samego początku Stefan 
Gełdon – nestor sztuki lalkarskiej w naszym re-
gionie. Jest on do dzisiaj autorem podstawowego 
i najważniejszego materiału metodycznego za-
wartego w każdym kolejnym numerze - prezenta-
cji różnych technik teatralnych właściwych sztuce 
lalkarskiej w rozdziale pt. „Technika teatru lalek”. 
 Wydaje się, że cel został osiągnięty i nasze wy-
dawnictwo nadal bywa przydatne i spełnia swoje 
podstawowe funkcje. 
 Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer ma-
jąc nadzieję, że zawarty w nim materiał będzie in-
teresujący i czas poświęcony lekturze nie będzie 
czasem straconym. 

DO MIŁOŚNIKÓW…
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 A oto nasze propozycje. 
W rozdziale pn. Technika Teatru Lalek – prezentu-
jemy niezwykle interesujący teatr rąk, w którym 
artyści-animatorzy grają własnymi rękami. Oka-
zuje się, że wyrazistość ludzkich dłoni jest na tyle 
duża, że można za ich pomocą przekazać nie tylko 
podstawowy ruch, ale i skomplikowane emocje! 
 Tymczasem kolejna część Małego Słownika 
Teatru Lalek przybliża, nie zawsze wszystkim zna-
ne, terminy związane z teatrem. 
 Piszemy o działalności teatrów lalek na Kocie-
wiu. Jednym z najstarszych zespołów lalkowych 
działających w naszym regionie jest właśnie ko-
ciewski Teatr Lalek prowadzony przez Danutę 
Karwasz w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu. 
Przedstawiamy sylwetkę pani instruktor i rozma-
wiamy o historii tego zespołu.
 Kontynuujemy relację Stefana Gełdona, który 
wspomina minione „Biesiady Lalkarskie” w No-
wem. Tym razem powracamy do Biesiad organi-
zowanych w latach 2001—2002.
Jak zwykle przypominamy ostatnie edycje prze-

glądów teatralnych: kujawsko-pomorski „Teatr 
bez granic” i XLVI Ogólnopolskie Spotkania Lalka-
rzy w Puławach. 
 Scena wymaga pewnych przejaskrawień, 
zwłaszcza w teatrze lalek. Zważywszy, że twarz 
lalki mimicznie jest martwa tym bardziej ostry, 
jednoznaczny i wyrazisty musi być jej fizjono-
miczny rysunek. Stad też twarze lalek są zwykle 
groteskowymi maskami na pograniczu karykatu-
ry. Podobnie ich ruch sceniczny – mechaniczny, 
sztuczny i przerysowany. O groteskowym stylu 
w teatrze lalek przeczytać można w przytoczo-
nym przez nas artykule Stefana Szumana.
 A w biblioteczce repertuarowej? Powraca-
my do jednego z najstarszych, ale nadal chętnie 
wybieranego przez zespoły lalkowe, scenariu-
sza teatralnego Marii Kownackiej — „O straszli-
wym smoku i dzielnym szewczyku, prześlicznej 
królewnie i królu Gwoździku”. Życzymy wesołej 
i twórczej zabawy w czasie realizacji tego przed-
stawienia!

Miłej lektury!

DO MIŁOŚNIKÓW…
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Już sama wyrazistość i animacyjna sprawność 
dłoni lalkarza zachęca do bliższego poznania te-
atru rąk. W tym teatrze aktorzy – animatorzy grają 
własnymi rękami. Czasem występują same dłonie, 
często grają z kulka na palcu, a niekiedy ręka się 
charakteryzuje, posiada oko lub wąsy.
 Adam Kilian pisze: „Bardzo bliskim krewnym 
lalki teatralnej, prapradziadkiem jej był i jest gest 
ręki. Na początku była dłoń i pięć palców. (…) Sprze-
dawcy mandarynek na Sycylii nauczyli Obrazcowa, 
jak można, nadziewając na palec mandarynkę po-
wołać do życia prościutka ‘lalkę”. Iv Joly zdejmując 
rękawiczkę z dłoni robi zabawny striptease. Wil-
kowski-Kilian prezentują zabawne postaci z De-
kamerona umieszczając na grzbiecie dłoni kłębki 
wełny. Rau i jego teatr w rewelacyjnym widowisku 
rąk „Gianni, Johan, Jan…” wznawia, odkrywa na 
nowo teatr gestu. Inscenizując pełne widowisko 
posługuje się wyłącznie (ale po mistrzowsku) rę-
koma, dłońmi i palcami rąk i nóg”. (Teatr Lalek nr 
1/1996).
 Sergiusz Obrazcow o lalce-ręce pisze: „…jeśli 
rozpatruje się taką lalkę w momencie statycznym, 
może się ona okazać absolutnie niezdolna do wy-
obrażenia człowieka. Choćby dlatego, że jej „ciało” 
ma jakby cztery ręce – z jednej strony jedną (duży 
palec) i z drugiej trzy (palec średni, serdeczny 
i mały). Ale to wrażenie zupełnego niepodobień-
stwa znika natychmiast, gdy tylko lalka-ręka znaj-
duje się w ruchu. Nie oddaje to mechaniki ruchu 
człowieka, ale wyraża jego emocjonalną treść.
 O ile ruch nie uduchowionej istoty pozbawiony 
jest czynnika emocjonalnego, o tyle ruch wszelkiej 
istoty żywej wyróżnia się tym, że określa go wła-
śnie emocja. Dlatego emocjonalna wyrazistość ru-
chu jest momentem decydującym w wyobrażeniu 

żywego człowieka za pomocą lalki. I skoro lalka-
-ręka dysponuje tą właściwością wyobrażenia, to 
znaczy, ze mimo zewnętrznego niepodobieństwa 
i umowności może ona wyobrażając człowieka 
w ruchu stać się do niego podobna.

 A że wyrazistość ludzkiej ręki w poruszeniu 
każdego jej palca jest bardzo duża, lalka-ręka 
może zatem przekazywać nie tylko najbardziej 
podstawowe ruchy człowieka, lecz i psychologicz-
ne odcienie różnorodnych emocji.”
 Opisuję technikę teatru rąk z założeniem, że 
przedstawione w tym materiale lalki-ręce będą 

TECHNIKA TEATRU LALEK

TECHNIKA TAETRU LALEK

Teatr dłoni
Stefan Gełdonan
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inspiracja do organizowania zabaw albo przed-
stawień teatru rąk zarówno w gronie rodzinnym, 
w szkołach, w czasie spotkań dziecięcych i młodzie-
żowych grup teatralnych jak i w gronie dorosłych.
 Technikę teatru rąk omówię w oparciu o takie 
zagadnienia jak: 

• układ rąk
• ręka z kulka
• ręka ucharakteryzowana
• ręka w rękawiczce
• cienie rąk.

Układ rąk jako lalka
Niezmiernie ciekawe widowisko oparte na ukła-
dzie rąk stworzył Krzysztof Rau w Teatrze ¾ - Zu-
sno (1994). Widowisko tego teatru pt. „Gianni, Jan, 
Johan, John, Juan, Iwan, Jean” komentuje H. I. Ro-
gacki (Teatr Lalek nr 3-4 1994): „Widowisko stwa-
rzała czwórka aktorów, a ściślej mówiąc ich dłonie. 
Punkt wyjścia tego istnego „ręcznego” szaleń-
stwa stanowiła figura człekopodobna, powstają-
ca w chwili, kiedy dłonie złożone w łódkę skieruje 
się palcami w dół wznosząc w górę jedynie kciuki 
i powstały wówczas kształt, zawarty liniami pal-
ców wskazujących, a liniami kciuków – imitujący 
ludzką twarz, zwróci w stronę widza. Wtedy kciuki 
mogą być oczami, ustami, nosem, a nawet czujny-
mi uszami wykreowanego człowieczka.

 Dwie dłonie mogą zresztą „zrobić” całą po-
stać ludzką. A co się dzieje, gdy w tym działaniu 

mimetycznym dwie ręce zostaną wsparte przez 
dłonie innych ludzi? Przez rękę trzecią, czwartą, 
piątą, szóstą, siódma i ósmą? Dzieje się niesamo-
wity teatr wyrazisty Krzysztofa Raua i jego akto-
rów, którzy swoje cztery pary rak potrafią złożyć 
w jedną monstrualną ryczącą pieśń masową. Po-
trafią tez, działając zaledwie we troje, zademon-
strować okrutną, szaleńczą zabawę w naprawę 
świata.”

Ręka z kulką
Ręka z kulka na palcu- tu stworzył się znak te-
atralny, który dla wielu teatrów lalek stał się ich 
emblematem. Ręka z kulka rozpoczęła ewolucję 
laki-ręki. Taka lalka stanowi formułę anatomiczną 
od bardzo prostej pacynki do każdej bogato ubra-
nej i oprzyrządowanej lalki rękawiczkowej. Może 
to być jedynie lalka-ręka, gdzie na kulce zaznaczo-
no oczy, nos i włosy (etiuda Obrascowa pt. „Zacho-
wanie wobec damy” czy „Romans” Czajkowskiego). 
Inny rodzaj ręki z kulką zastosował Białostocki Te-
atr Lalek w sztuce „Dekameron 85” wg Boccaccia 
(scenariusz i reżyseria Jan Wilkowski, scenografia 
Adam Kilian). Zastosowana tu technikę opisuje H.I. 
Rogacki: „…grają ludzkie dłonie. Dwa palce to ręce, 
inne dwa-nóżki. Na przegubach rąk, z pomocą 
opasek, umieszczono kłębki włóczki, te są głów-
kami postaci. Wykładnia charakterów staje się tu-
taj ruch: chód, dreptanie, stąpanie i tupanie posta-
ci,. A wszystko w wykonaniu palców środkowego 
i wskazującego, ręki aktora.”

Ręka ucharakteryzowana
Za lalkę-rękę ucharakteryzowana na daną postać 
sceniczna, przyjmuję pomalowanie ręki i ewentu-
alne dodanie materiałów imitujących ubiór zało-
żonej postaci.
 Charakteryzując lalkę-rękę istotna jest pomy-
słowość lalkarza – projektanta takiej lalki. Pomy-
słodawca musi nadać lalce – ręce taką wyrazistość, 
by lalka była czytelna dla widza znajdującego się 
w pewnej odległości od parawanu.

TECHNIKA TEATRU LALEK
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 Ucharakteryzowanie ręki jest proste. Na dło-
ni malujemy lub przyklejamy włosy, oczy, wąsy… 
Możemy użyć np. chusteczki jako sukienki i lalka 
gotowa. Widz „odczyta” , że ręka w sukience i czer-
wonej czapeczce to Czerwony Kapturek, a ręka 
w kapeluszu i z wąsami to zapewne leśniczy, tym 
bardziej jeśli ma strzelbę.
 W teatrze rąk można wystawiać znane bajki, 
wymyślane na poczekaniu etiudy sceniczne, ilu-
strować wiersze. Byle krótko i celnie. Charakte-
ryzując takie lalki należy pamiętać aby na rękach 
malować tylko farbami zmywalnymi, najlepiej 
plakatówkami, po uprzednim dokładnym wtarciu 
kremu do rąk. Można używać także szminek lub 
pasteli, ale w żadnym wypadku nie stosować dłu-
gopisów czy mazaków.

Ręka w rękawiczce
Ciekawą lalką może być dłoń w rękawiczce. Aby 
wykonać taką lalkę wystarczą zwyczajne trykoto-
we rękawiczki. Białe można ufarbować farbami do 
tkanin na zimno lub pozostawić je białe lub czarne. 
Do wewnętrznej strony rękawiczki (dłoni) przy-
szywamy lub naklejamy wycięte z filcu owalne 

łatki, a na nich malujemy lub naklejamy, z resztek 
kolorowego filcu, oczy, usta, nosy. Można te ele-
menty także wyhaftować. Podczas animacji takimi 
lalkami ich twarze, wraz z marszczeniem się ręka-
wiczek, wykrzywiają się w przeróżne grymasy. 
 Takie dłonie w rękawiczkach swego czasu za-
grały Kleksiki w sztuce Marii Kownackiej „Plastuś 
i Kleksiki”. Teatr w Lipsku pokazał kiedyś „Pło-
mienną balladę” Broscha, gdzie wystąpiły ręce 
w rękawiczkach z wydłużonymi palcami, grając 
rolę bardzo ruchliwych płomieni.

 Francuski lalkarz Yves Joly w drugiej połowie 
XX wieku, prezentował w kabaretach paryskich 
swoje programy właśnie w konwencji teatru rąk. 
Jedna z tych historyjek była przygoda dwojga, któ-
rzy udali się nad wodę. Były tam wspaniale ryby 
(ręce!), ośmiornice (ręce!), kwiaty (ręce!) i inne 
stwory (ręce!). Wszystkie w białych rękawicz-
kach. Dwoje ubranych jest kolorowo: męska dłoń 
na ciemno, damska pstrokato. On pomagał od-
piąć jej wszystkie guziczki i z kobiecej ręki spadła 
kolorowa rękawiczka odsłaniając kolejną - białą /
bielizna/. Wkrótce obie dłonie były nagie i skakały 
do wody płynąc na drugi brzeg. Tam kładły się na 
plaży…

TECHNIKA TEATRU LALEK
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Cienie rąk
Adam Kilian w numerze 1/53/1996 „Teatru Lalek” 
pokazał bardzo ciekawe układy rąk dla teatru cieni 

– w oparciu o rysunki Christiane Neuville.

Teatr rąk „Co To”
W 1956 roku gdańscy studenci utworzyli Teatr Rąk 
„Co To”, który działał przez dwie pierwsze dekady 
drugiej polowy XX wieku. Twórca tego teatru, Ro-

muald Freyer, zapytany o to, co jest najważniej-
sze w wyrażaniu ludzkich uczuć, odpowiedział: 

„— Ręce.” I tak oto stały się one centralnym punk-
tem odniesienia w tym teatrze: postanowiono grać 
jedynie układem dłoni i palców. Parawanowa sce-
na pozwalała ukryć ciało aktora z wyjątkiem rąk, 
które kreowały specyficzny świat za pomocą es-
tetyki pięciu palców. Ubrane w kolorowe rękawicz-
ki, wspomagane całą masą drobnych rekwizytów 
(kapelusze, wstążki, parasolki itp.) tworzyły zmie-
niające się ruchome obrazy.
 W Teatrze „Co To” prawie zawsze używano 
ciemnego tła (ekranu, horyzontu), co pozwalało na 
stosowanie tricków. Jednocześnie wszystkie pre-
zentowane formy uzyskiwały dużą przestrzenność 
i były dobrze widoczne. Mimo to, teatr ten był in-
tymny i można było oglądać przedstawienia także 
z bardzo bliska. Jak każdy teatr rąk był teatrem ka-
meralnym.
 Jerzy Afanasjew w albumie „Sezon kolorowych 
chmur” tak pisze o tym teatrze: „Teatr „Co To” na 
bohatera kreuje rękę. Ściślej – dłoń ludzka, a na-
wet palce! Wszystko zależy od kodu, który podamy 
widzowi do odszyfrowania… I tak; ręka „rozczapie-
rzona” imitować będzie pająka lub kraba, zaś ręka 

„zwarta”, „płaska” – ruch płynącej ryby…” Stoso-
wano różne chwyty: iluzja białej ręki na ciemnym 
tle – metafora pantomimy, pomarszczona pięść – 
groteskowa twarz pijanego człowieka… Opowiada-
no za pomocą ruchu, światła, wykorzystując różne 
przedmioty, ale przede wszystkim za pomocą sa-
mych rąk. 
 Charakterystyczne dla tej konwencji było 
zwłaszcza przedstawienie pt. „Dziewczynka z za-
pałkami”. Dziewczynka – biedna, zziębnięta ręka, 
przechodzi wszystkie perypetie bohaterki baśni 
Andersena. Ogrzewa się zapałkami, których nikt 
nie chce kupić. Wreszcie, bliska zamarznięcia, do-
świadcza cudownej wizji wigilijnego wieczora. Ga-
śnie ostatnia zapałka i wydaje się, że zgodnie ze 
znanym zakończeniem baśni, życia dziewczynki 
już nic nie uratuje. A jednak… Zjawia się nieznajo-

TECHNIKA TEATRU LALEK
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my wybawiciel i ogrzewa ją ciepłym promykiem 
zapalniczki. Typowy dowcip sytuacyjny. Podob-
nych rozwiązań puentujących przedstawienie było 
w Teatrze „Co To” wiele. Nadawały one spektaklom 
pogodną atmosferę z przymrużeniem oka.
 Poniżej proponuję wybrane przeze mnie scena-
riusze mini-spektakli opracowanych i wystawia-
nych przez Teatr „Co To”.

Regaty (humoreska)
Rozlega się sportowy marsz i z dwóch stron pa-
rawanu wkraczają dwie ekipy Wioślarzy (piłeczki 
ping-pong na wskazujących palcach). Ekipa dwóch 
Wioślarzy i Sternik. Jedni maja czerwone głów-
ki i wiosełka, drudzy – niebieskie. Załogi zbliżają 
się do siebie, Sternicy witają się. Ukazuje się napis: 

„Start. Meta.” Załogi ustawiają się do startu. Ukazu-
je się ręka z pistoletem startowym. Strzał. Zawod-
nicy ruszają, wiosłują, wyprzedzają się na prze-
mian. Zwycięzcy radośnie wznoszą ręce do góry, 
a pokonani wolno dobijają do mety. Wyłaniają się 
wielkie ręce Sędziego (w mankietach) i wznoszą 
Laurowy Wieniec, który otacza Zwycięzców. Od-
chodzą radośnie, a Pokonani, powoli ze spuszczo-
nymi głowami wloką się w przeciwnym kierunku. 
Ręce Sędziego klaszczą. Zciemnienie.

Balet rąk (marzenie) 
Melodia czardasza. Nad parawanem miniaturo-
wa witryna (jakby sklepu?), a jest nią czerwona 
skrzynka. Dwie nagie dłonie zza parawanu otwie-
rają bok skrzyni-wystawy i widać w witrynie firan-
kę. Dłonie rozsuwają firankę i widzimy sześć dło-
ni w kolorowych rękawiczkach, płasko przyległe 
do skrzyni. Gołe dłonie znikają, a kolorowe budzą 
się i wychodzą po czym kładą się za parawanem. 
Znika skrzynka, a melodia zmienia się w nastro-
jowego walca. Dłonie ożywiają się i tańczą. Ręka-
wiczki są dwukolorowe, wierzch i spód maja inną 
barwę. W ruchu widać przemiennie raz jeden, raz 
drugi kolor. Zmienia się melodia-teraz ręce tań-
czą szalonego rock and rolla. Kolejne uspokojenie 

melodii i ręce ustawiają się w szereg. Wysuwa się 
otwarta skrzynka-witryna i dłonie chowają się do 
niej. Zastygają w martwe przedmioty. Gołe dłonie 
zasłaniają firankę i zamykają wieko. Nagle zza fi-
ranki wymyka się jedna z barwnych dłoni. Ucieka 
za parawan, zaczyna wirować coraz wyżej i znika 
jak latawiec.

Lot motyla (metafora)
Melodia „Odgłosów wiosny”. Nad parawanem uka-
zuje się Motyl z papieru, lekki i błyszczący, poru-
szany srebrnym drutem. Fruwa wesoło, przysiada 
na czarnym tle, rusza skrzydłami. Zza parawanu 
wyłania się ręka w długiej białej rękawiczce i zbli-
ża się do Motyla. Kiedy już jest blisko robi gest 
jakby groziła mu szpilka i przybija go do tła. Motyl 
trzepoce chwile skrzydłami i zamiera. Ręka jakby 
zdziwiona, ogląda Motyla i próbuje poruszać jego 
skrzydłami, aby pobudzić go do lotu. Bez skutku. 
Sama więc stara się wykonywać motyle ruchy 
i niezdarnie usiłuje wzbić się w górę, ale opada 
ciężko na parawan. Muzyka staje się coraz gło-
śniejsza. Dłoń miota się jakby chciała oderwać się 
od przegubu. Wreszcie powoli uspokaja się, muzy-
ka także zwalnia. Zrezygnowana ręka zamiera bez 
ruchu przylgnąwszy do martwego Motyla. Muzy-
ka cichnie. Wyciemnienie.
 Teatr „Co To” pokazywał świat rzeczywisty 
i rządzące nim emocje tylko za pomocą rąk. Reali-
zował pełne widowiska i udowodnił tym samym, 
że jest to możliwe.

Bibliografia
1. Sergiusz Obrazcow „My profession” Moskwa 
1985
2. Jerzy Afanasjew „Sezon kolorowych chmur” 
Gdynia 1968
3. „Teatr Lalek” (kwartalnik) numery: 1/96, 3—4/95, 
1/86, 1/01, 6/58, 23/63, 39—40/67
4. Lucyna Kozień „50 lat Teatru Lalek BANIALUKA” 
(1947—1997) wyd. „Augustana”
5. „Treffpunkt Puppenspiel” Lipsk 1965

TECHNIKA TEATRU LALEK
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Konfrontacje Teatrów Dziecięcych 
„Teatr bez granic” w Świeciu

Protokół Jury
Jury Konfrontacji w osobach:
WANDA RZYSKA – aktorka
ANITA NOWAK – krytyk teatralny
JERZY ROCHOWIAK – autor sztuk teatralnych dla 
dzieci i młodzieży
EUGENIUSZ RZYSKI – aktor, reżyser, muzyk

– po obejrzeniu wszystkich prezentacji konkurso-
wych przyznało następujące nagrody i wyróżnie-
nia:

W kategorii I—III
NAGRODA DNIA – Teatr „BUM BUM CYK” ze 
Szkoły Podstawowej nr 18 w Toruniu za spektakl 
pt. „Calineczka” w reżyserii Małgorzaty Peplińskiej 
WYRÓŻNIENIE – Teatr „Pacynka” z Młodzieżowe-
go Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy za spektakl pt. 

„Kolej na kolej” w reżyserii Wiolety Górskiej - Nowik 

NAGRODY AKTORSKIE
1. Karina Muszyńska-„Narratorka”- „Śmiłowickie 
Duszki” ze Śmiłowic
2. Adrian Szura – „Chrabąszcz” – Teatr „BUM BUM 
CYK” z Torunia
3. Jan Rudziński – „Zefirek” – z tego samego teatru
4. Zuzanna Dorożyńska – „Żabia Mama” - -,,-
5. Bartosz Słucki – „Ropuch” - -‘’-
6. Aleksandra Wiśniewska – „Calineczka” - -,,-
7. Iga Olszewska – „Myszka” – Teatr „BUM BUM CYK”
8. Jakub Sztankowski – „Kret” - -,,- 

W kategorii IV—VI
WYRÓŻNIENIE – Teatr „Bukowiacy” ze Szkoły 
Podstawowej w Bukowcu za spektakl pt. „Demeter 
i Kora” w reżyserii Jolanty Glamowskiej 

WYRÓŻNIENIE „za zbiorową kreację aktorską” – 
Teatr „3 po 3” z Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy za 
spektakl pt. „Czyje???” w reżyserii Janiny Lasoty 
WYRÓŻNIENIE „za próbę podjęcia trudnego te-
matu” – Teatr „Zołzy+++” z filii Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Sępólnie Krajeńskim za spektakl pt. 

„Pokora” w reżyserii Marcina Berendta 

NAGRODY AKTORSKIE
1. Magdalena Borek – „Wilk” – Teatr „Szok” z Ka-
mienia Krajeńskiego
2. Alicja Kosowska – „Manekin Monnari” – Teatr 
„Karramba” z Brzozy
3. Weronika Jułga – „Wera” – Teatr „Karramba” 
z Brzozy
4. Amelia Malikowska – „Kot” – Teatr „Paterus” 
z Paterka
5. Agnieszka Kuhn – „Bleee” – Teatr „Pstryk” 
z grupy
6. Martyna Gerke – „Demeter” – Teatr „Bukowiacy” 
z Bukowca
7. Marta Jagodzinska – „Matka” – Teatr „Zołzy+++” 
z Sępolna Krajeńskiego
8. Agnieszka Stopa – „Roksana” – Teatr „Zołzy+++”
9. Laura Dobek – „Siostra” - -,,-

W kategorii teatrów lalkowych
WYRÓŻNIENIE – Tery Lalkowe „Gałganek” 
i „Mgiełka” z Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu za 
spektakle pt. „Smok ze smoczej jamy” i „Wyczaruje 
wam…” w reżyserii Danuty Karwasz 

NAGRODA AKTORSKA
1/Wiktoria Herman – „Ogrodnik” – Teatr „Gałga-
nek” z Osia
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W kategorii młodzieży gimnazjalnej
NAGRODA I – Teatr „Iluzja” z Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim za 
spektakl pt. „Siła tradycji” w reżyserii Martyny 
Górznej 
NAGRODA II – Teatr „Remus” z Młodzieżowego 
Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy za spektakl pt. 

„Oto człowiek” w reżyserii Wiolety Górskiej -Nowik 
NAGRODA II – Teatr „Bomba!” z Gimnazjum 
w Krojczynie za spektakl pt. „Wojna płci” w reży-
serii Arkadiusza Wtulicha 

NAGRODY AKTORSKIE
1. Martyna Ozimkiewicz – „Kukułka” - Teatr „Stuk-

-Puk” z Więcborka
2. Paulina Borowicz – „Kukułka” - -,,-
3. Martyna Niemczewska – „Wiewiórka” - -,,-
4. Dominika Lewandowska – „Lis” - -,,-
5. Anna Ledworowska – „Wilk” - -,,-
6. Julia Drzewiecka – „Ryś” - -,,-
 

Świecie n/Wisłą, 21—22 maja 2016 r.
Podpisy JURY
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W Wojewódzkich Konfrontacjach Teatrów dzie-
cięcych Teatr bez granic, które bydgoskie Ku-
jawsko-Pomorskie Centrum Kultury organizuje 
w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu 
uczestniczą teatry uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych z województwa kujawsko-pomor-
skiego, wśród nich teatry lalkowe. Zespoły posia-
dają rekomendacje ośrodków kultury, są laureata-
mi wcześniej przeprowadzonych przeglądów. Tak 
pomyślany festiwal spełnia cel założony przez or-
ganizatorów: jest prezentacją dorobku artystycz-
nego teatrów dziecięcych i młodzieżowych. Dla 
uczestników, zwłaszcza artystycznych opiekunów 
zespołów, jest przestrzenią konkursowej konfron-
tacji, ale i obszarem inspiracji twórczych.

 W tym roku w Konfrontacjach, które odbywały 
się pod koniec maja, uczestniczyło dziewiętnaście 
zespołów w czterech kategoriach: klas I—III, IV—VI 
szkół podstawowych, gimnazjów i teatrów lalkowych.

Teatry młodszych uczniów 
szkół podstawowych

Calineczkę według tekstu Beaty Misiewicz 
w opracowaniu Agnieszki Peplińskiej-Kruk i reży-
serii Małgorzaty Peplińskiej zaprezentował Teatr 

Bum Bum Cyk ze Szkoły Podstawowej nr 18 w To-
runiu. W spektaklu grało bez mała dwadzieścio-
ro dzieci, które tworzyły na scenie zwarty zespół: 
ściśle współdziałały, uczestniczyły w dialogu; 
grały i pojedynczo i w grupach. Były do występu 
znakomicie przygotowane: dbały o plastykę ru-
chu, o rytm i tempo. Mówiły wyraźnie, ciekawie 
interpretowały tekst. Były na scenie śmiałe, dow-
cipne, bezpośrednie. Co najważniejsze: ich aktor-
skie – zwłaszcza ruchowe, taneczne i muzyczne 

– przygotowanie dawało im poczucie swobody. 
Dzieci nie wykonywały powierzonych zadań, ale 
grały, świadome, że kreują na scenie świat, który 
jest oglądany przez publiczność. Naturalnie nie 
starały się publiczności przypodobać. I pewnie 
dlatego, choć przedstawienie było dość długie, od 
początku do końca przyciągały uwagę. Nie byłoby 
tak, gdyby nie rewia pomysłów inscenizacyjno-re-
żyserskich Małgorzaty Peplińskiej i Agnieszki Pe-
plińskiej-Kruk.
 Dzieci weszły na scenę w czarnych trykotach, 
wprowadziły widzów w historię Calineczki. Póź-
niej pojawiło się wiele ciekawych postaci, nie-
banalne, wręcz odkrywczo pomyślanych. Tak na 
przykład żabki to dziewczynki, które przywdziały 
zielone chustki, spódniczki i płetwy, kret to ele-
gant w ciemnych okularach, owady-chrabąszcze 
to motocykliści… Oczywiście, kostiumy począt-
kowały kreowanie postaci… Scenografię tworzyły 
trzy drzewa, które dzieci przestawiały, zmieniając 
miejsca gry.
 Spektakl miał żywą akcję, był dynamiczny; 
z jednej strony był zabawny, z drugiej nie było ta-
kie oczywiste, że wszystko się szczęśliwie zakoń-
czy, zwłaszcza że przyczyną perypetii Calineczki 
był wietrzyk – przeuroczy Zefirek, któremu nie 
wszystko się udawało.

„Teatr bez granic”
Jerzy Rochowiak

(przedruk z Biuletynu Informacji Kulturalnej nr 5—7 2016)

WYDARZENIA MIJAJĄCEGO SEZONU 2015/2016



14

 Toruńska Calineczka była przedstawieniem 
dzieci, a nie z udziałem czy w wykonaniu dzie-
ci. One tworzyły sceniczny świat, wykorzystując 
umiejętności, które zawdzięczają swojej nauczy-
cielce, pani Małgorzacie Peplińskiej. Myślę, że 
umiejętności te będą im pomocne w przyszłości, 
niezależnie od tego, czym będą się zajmowały. 
W teatrze, którym w szkole wespół z Małgorzata 
Peplińska się zajmują, otrzymują wszystko, co te-
atr może dać młodym ludziom – i to było widać na 
scenie.
 Dzieci z Teatru Pacynka z Młodzieżowego 
Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy pod kierunkiem 
Wiolety Górskiej-Nowik przygotowały poetycki 
spektakl Kolej na kolej. Zaprezentowały wiersze 
o podróży pociągiem, m.in. Lokomotywę Juliana 
Tuwima. W teatralnej zabawie utworami poetyc-
kimi grupa młodych ludzi w czarnych trykotach 
posłużyła się krzesłami i kolorowo opakowanymi 
pudełkami. Dzieci tworzyły obrazy i sytuacje sce-
niczne, podporządkowując je charakterowi i treści 
tekstów, które prezentowały w ruchu, prowadząc 
dialog, mówiąc wspólnie… Bawiąc się zaciekawia-
ły wierszami, odkrywając przed widzami uroki 
podróży pociągiem. Pokazały, że podróżnym nie-
jedno może się przytrafić – nadały spektaklowi 
charakter opowieści o przygodach na kolejowych 
szlakach. Sporo było w Kolei na kolej dowcipu, 
błyskotliwych pomysłów. Teatralna zabawę trzeba 
było zakończyć, gdyż nadeszła… kolej na obowiązki.
 W tych dwóch przedstawieniach pierwszopla-
nowymi bohaterami byli młodzi aktorzy. W spek-
taklu Śmiłowickich Duszków ze Szkoły Podsta-
wowej w Śmiłowicach Kopciuszek według tekstu 
Jana Brzechwy w reżyserii Elżbiety Lachendrowicz 
uwagę przyciągała przede wszystkim rozbudo-
wana inscenizacja. Spektakl został zrealizowany 
w konwencji klasycznej baśni, z bogatą oprawą: 
barwnymi dekoracjami, wyszukanymi kostiuma-
mi plejady młodych aktorów. Na scenie pojawił 
się nawet efektowny samochód napędzany bate-
ria elektryczną, którym Kopciuszek udawał się na 

bal… W bogactwie scenicznej plastyki dzieciom 
nie zawsze udawało się zachować rytm spektaklu, 
zwłaszcza gdy zmieniały się dekoracje, a także za-
dbać o tempo akcji.
 Brzdące ze Szkoły Podstawowej w Grupie 
w Przyjacielu od zaraz według scenariusza Anety 
Maret i Ireny Chojeckiej, reżyserii Edyty Szydłow-
skiej i Anny Stramowskiej wzywały do empatii 
i przyjaźni…

Teatry starszych uczniów szkół
podstawowych

Teatr Bukowiacy ze Szkoły Podstawowej 
w Bukowcu w spektaklu Demeter i Kora w reży-
serii Jolanty Glamowskiej, z wykonywana na żywo 
muzyka Andrzeja Skupniewicza zaadaptował 
grecki mit o Demeter i Korze. W scenografii przed-
stawienie nawiązywało do antyku; zarazem ko-
stiumy symbolizowały charaktery i nastrój postaci. 
Młodzi aktorzy wyraźnie mówili tekst, a konwen-
cja w pełni usprawiedliwiała deklamacyjność nie-
których partii. Wzięta z mitologii historia została 
pokazana klarownie, akcja okazała się zajmująca. 
Przydługie okazało się zakończenie, z piosenkami 
o porach roku – choć trzeba przyznać, że dzieci 
ładnie śpiewały. Bukowiacy zaciekawili nie tylko 
zgrabnym przedstawieniem, ale i greckim mitem.
 Teatr 3 po 3 z Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy 
pokazało widowisko Czyje??? według scenariusza 
Jacka Małachowskiego, w reżyserii Janiny Lasoty. 
Do grona autorów należy dodać Lilianę Bardijew-
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ską, której sztuka Moje – nie moje posłużyła jako 
materiał do opracowania scenariusza. Spektakl 
przyciągał uwagę pomysłami inscenizacyjno-re-
żyserskimi. Niebanalnie pomyślane postacie były 
brawurowo kreowane przez młodych aktorów, ze 
sporą dozą dowcipu.
 Sztukę Liliany Bardijewskiej Paskuda i Maruda 
pokazał Teatr Paterus z Zespołu Szkół w Paterku. 
Mam wrażenie, że zespół skupił się na poszczegól-
nych epizodach i zabrakło czasu na opracowanie 
spójnej całości… Podobną uwagę można sformu-
łować o spektaklu Teatru Pstryk ze Szkoły Podsta-
wowej w Grupie według sztuki Maliny Prześlugi 
Bleee, w opracowaniu Moniki Żochowskiej, reży-
serii Ewy Kapyś.
 O szacunek do przedmiotów, o namysł podczas 
kupowania upomniał się Teatr Karramba ze Szko-
ły Podstawowej w Brzozie w spektaklu Za szybą. 
Scenariusz opracowała i wespół z Elżbietą Bloch 
spektakl wyreżyserowała Julia Bafia. Dwie dziew-
czynki w sklepie trafiają do magazynu manekinów, 
które – okazuje się – maja swoje życie… Zespół za-
ciekawiał i inscenizacją, i historią. Wzruszał, a tak-
że formułował istotny problem…
 Teatr Zołzy plus, plus, plus z Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Sępólnie Krajeńskim pokazał Po-
korę według scenariusza, który zespół opracował 
wspólnie z reżyserującym przedstawienie Marci-
nem Berendtem. Spektakl był grany w konwencji 
realistycznej, a pokazana historia została zapew-
ne skomponowana na podstawie obserwacji mło-
dych ludzi. Bohaterka Pokory jest dziewczyna, po-
gardzająca biedna matką i siostrami, które porzucił 
ojciec. Bolesne doświadczenia uczą jednak boha-
terkę szacunku do rodziny. Odnalezienie domowe-
go ciepła i wartości Zołzy pokazały nie stroniąc od 
sentymentalizmu i deklaratywnego formułowania 
uogólnień…

Teatry gimnazjalistów
Człowiekiem i człowieczeństwem zajął się Te-
atr Remus z Młodziezowego Domu Kultury nr 2 

w Bydgoszczy w widowisku Oto człowiek w reży-
serii Wiolety Górskiej-Nowik. Sceniczne rozważa-
nia zespół rozpoczął od starotestamentowej Księgi 
Rodzaju i poprowadził, kierując się myślą chrze-
ścijańską, odwołując się do chrześcijańskiej sym-
boliki. Przedstawienie było inscenizacyjnie bogate; 
młodzi aktorzy posłużyli się różnymi technikami, 
m.in. teatrem iluminescencyjnym. Nie udało się im 
uniknąć patosu…
 Teatr Hasztag z Gimnazjum nr 4 w Inowrocła-
wiu pokazał Piramidę według scenariusza i w re-
żyserii Marii Głowskiej. Liczny zespół zajął się 
problemem dobra i zła; młodzi ludzie poszukiwali 
oparcia w wartościach…
 Teatr Iluzja z Miejsko-Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Kamieniu Krajeńskim pokazał Siłę 
tradycji według drugiej części Dziadów Adama 
Mickiewicza. Tekst opracowała i widowisko wy-
reżyserowała Martyna Górzna, podejmując z mło-
dzieżą – poprzez sceniczną interpretacje – próbę 
zrozumienia utworu Adama Mickiewicza. Młodzi 
ludzie zrazu niechętnie zajmują się tekstem szkol-
nej lektury, jednak wspierając się komentarzami 
historyczno-literackimi i etnologicznymi, insce-
nizują wybrane sceny – i odkrywają sens utworu. 
Wgłębiają się w słowiańskie obrzędy, przeciwsta-
wiają je modzie na halloweenową zabawę… Zagrali 
przedstawienie sprawnie, powściągliwie czerpiąc 
z Dziadów i nie rozbudowując współczesnej otu-
liny inscenizowanych fragmentów. Inaczej mówiąc, 
zajmująco rozwinęli pomysł na wystawienie dru-
giej części Dziadów, zbliżyli utwór do siebie i swo-
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ich rówieśników, a nawet wyprowadzili z jego tre-
ści naukę moralną: aby żyć, trzeba kochać.
 Teatr Bomba z Gimnazjum w Krojczynie pokazał 
Wojnę płci według tekstów Jerzego Ludwika Kerna 
i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w reżyserii 
Arkadiusza Wtulicha. Spektakl oglądałem po raz 
wtóry – pierwszy raz na włocławskich Maskach. 
Po kilkunastu tygodniach przedstawienie zyskało 
klarowność: poszczególne krótkie dowcipne utwo-
ry rozdzielane tym samym fragmentem muzycz-
nym zabrzmiały bardziej wyraziście, ujawniła się 
ich celność… Teksty jakby wydobywały się z co-
dziennych czynności i muzyki, służyły porozumie-
niu, o które niełatwo w powszechnym wielosłowiu…
 Po teksty Gałczyńskiego sięgnęła też Próba 
z pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, inscenizując 
Teatrzyk Zielona Gęś pod reżyserską opieką Jolan-
ty Nadolnej.
 Opowiedział dzięcioł sowie Jana Brzechwy to 
kanwa widowiska Many, many w opracowaniu 
i reżyserii Renaty Bloch. Pokazał je Teatr Stuk Puk 
z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcbor-
ku. Przedstawienie w brawurowej inscenizacji oka-
zało się bardzo zabawne, a opowieść… nad wyraz 
aktualna.

Teatry lalek
W Konfrontacjach wzięły udział dwa teatry lalek: 
Gałganek i Mgiełka. Obydwa pracują w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Osiu pod kierunkiem Danuty 
Karwasz. Gałganek pokazał Smoka ze smoczej 
jamy Wandy Chotomskiej. Mgiełka zaprezentowa-
ła przedstawienie Wyczaruję wam według tekstu 
Ireny Hlubek.
 Przedstawienia łączy technika lalkowa. Oby-
dwa były grane kukiełkami, nie tylko ślicznymi, ale 
i sprawnie animowanymi. Przedstawienia łączy 
także humor. Tytułowy smok w bajce Wandy Cho-
tomskiej zostaje jaroszem. Kot w scenicznej opo-
wieści Ireny Hlubek zniszczył Księgę czarów, więc 
czary się nie udają, co początkuje wiele zabawnych 
sytuacji…

Przedstawienia były grane żywo, zalecały się uro-
dą i urokiem tradycyjnego teatru lalek. Prowadząca 
Gałganek i Mgiełkę Danuta Karwasz jest wytrawną 
lalkarka, doświadczoną instruktorką, więc młodzi 
aktorzy – posiadając umiejętności kreowania za 
parawanem lalkowego świata – grali błyskotliwie 
i z ujmującym wdziękiem.
 

Nagrody i wyróżnienia
Spektakle pokazane podczas tegorocznych Kon-
frontacji Teatr bez granic dowodzą, ze różne są 
miejsca sprzyjające twórczości teatralnej dzieci 
i młodzieży: szkoły, placówki wychowania po-
zaszkolnego, ośrodki kultury, biblioteki. Literackim 
tworzywem przedstawień są sztuki teatralne, tak-
że szkolne lektury, utwory poetyckie, scenariusze 
które młodzi aktorzy opracowują wespół ze swo-
imi artystycznymi opiekunami, starającymi się 
wprowadzić młodych ludzi w rzeczywistość sce-
niczna od nauki ruchu, rytmu, pięknego mówienia. 
Podejmują problemy, które żywo zajmują i twór-
ców spektakli, i widzów.
 Konfrontacje są teatralnym spotkaniem, ale 
i konkursem. Jury w składzie Anita Nowak, Wanda 
Rzyska, Eugeniusz Rzyski i autor tego tekstu w ka-
tegorii dzieci najmłodszych przyznało główną na-
grodę Calineczce Teatru Bum Bum Cyk, nagrodziło 
też Kolej na kolej Teatru Pacynka, w kategorii dzie-
ci starszych nagrodziło spektakl Demeter i Kora 
Teatru Bukowiacy, wyróżniło zespół Teatru 3 po 3, 
który prezentował spektakl Czyjeee? W kategorii 
młodzieży gimnazjalnej jury przyznało pierwszą 
nagrodę Teatrowi Iluzja za Siłę tradycji według 
Dziadów oraz dwie drugie nagrody: Teatrowi Re-
mus za spektakl Oto człowiek i Teatrowi Bomba za 
Wojnę płci. Jury przyznało też nagrody aktorskie.

WYDARZENIA MIJAJĄCEGO SEZONU 2015/2016
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Program
21 maja 2016 r. (sobota)
09.00—13.00 Prezentacje konkursowe 

– dzieci z klas I—III

Teatr „Szok” – Kamień Krajeński, Zespół Szkolno-
-Przedszkolny)
„Czerwone kapturki” – scenariusz Zofia Wójcik, re-
żyseria Bożena Zabrocka

Teatr Tańca „Isadora” – Tuchola, Szkoła Podsta-
wowa nr 3

„Śpiąca Królewna” – wg baśni braci Grimm, reży-
seria Małgorzata Kempińska

Teatrzyk „BUM BUM CYK” – Toruń, Szkoła Pod-
stawowa nr 18

„Calineczka” wg Beaty Misiewicz – adaptacja 
Agnieszka Peplińska-Kruk, reżyseria Małgorzata 
Peplińska

Teatr „Pacynka” – Bydgoszcz, Młodzieżowy Dom 
Kultury nr 2

„Kolej na kolej” wg wierszy dla dzieci – scenariusz 
i reżyseria Wioleta Górska-Nowik

„Śmiłowickie Duszki” – Śmiłowice, Szkoła Podsta-
wowa

„Kopciuszek” wg baśni Braci Grimm – scenariusz 
Jan Brzechwa, reżyseria Elżbieta Lachendrowicz

Teatr „Brzdące” – Grupa, Szkoła Podstawowa
„Przyjaciel od zaraz” – scenariusz Aneta Maret, Ire-
na Chojecka, reżyseria Edyta Szydłowska i Anna 
Stramowska

14.00 ogłoszenie werdyktu jury i wręczenie nagród 
w kategorii klas I—III
15.00—18.00 Prezentacje konkursowe – młodzież 
gimnazjalna

Koło Teatralne „Próba” – Bydgoszcz, Pałac Mło-
dzieży

„Teatrzyk Zielona Gęś ma zaszczyt przedstawić…” 
wg K. I. Gałczyńskiego – reżyseria Jolanta Nadolna

Teatr „Remus” – Bydgoszcz, Młodzieżowy Dom 
Kultury nr 2

„Oto człowiek” – scenariusz Wioleta Górska-Nowik 
i Nadia Nowik, reżyseria Wioleta Górska-Nowik

Teatr „Hasztag” – Inowrocław, Gimnazjum nr 4
„Piramida” – scenariusz i reżyseria Maria Głowska

Teatr „Iluzja” – Kamień Krajeński, Miejsko-Gmin-
na Biblioteka Publiczna

„Siła tradycji” wg „Dziadów” cz. II Adama Mickiewi-
cza – scenariusz i reżyseria Martyna Górzna

Teatr „Bomba !” – Krojczyn, Gimnazjum
„Wojna płci” na podstawie wierszy L.J. Kerna i K.I. 
Gałczyńskiego – adaptacja tekstów, scenariusz 
i reżyseria: Arkadiusz Wtulich 

XLVIII Ogólnopolskie Spotkania Lalkarzy
w Puławach

WYDARZENIA MIJAJĄCEGO SEZONU 2014/2015
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Teatr „STUK PUK” – Więcbork, Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury

„Many, many…” – scenariusz i reżyseria Renata 
Bloch 

Ok. 19.00 ogłoszenie werdyktu jury i wręczenie na-
gród w kategorii młodzieży gimnazjalnej
22 maja 2016 r. (niedziela)
10.00—14.00 Prezentacje konkursowe

– uczniowie klas IV—VI

Teatr „Karramba” – Brzoza, Szkoła Podstawowa
„Za szybą” – scenariusz Julia Bafia, reżyseria Julia 
Bafia i Elżbieta Bloch

Teatr „3 po 3” – Bydgoszcz, Pałac Młodzieży
„Czyje???” – scenariusz Jacek Małachowski, reży-
seria Janina Lasota

Teatr „Paterus” – Paterek, Zespół Szkół
„Paskuda i maruda” wg Liliany Bardijewskiej – sce-
nariusz i reżyseria Edyta Pietrykowska

„Bukowiacy” – Bukowiec, Szkoła Podstawowa
„Demeter i kora” – reżyseria Jolanta Glamowska, 
muzyka Andrzej Skupniewicz

„Pstryk” – Grupa, Szkoła Podstawowa
„Bleee” wg Maliny Prześlugi – opracowanie Monika 
Żochowska, reżyseria Ewa Kapyś

Teatr „Zołzy” – Sępólno Krajeńskie, Filia Miejskiej 
Biblioteki Publicznej

„Pokora” – scenariusz grupa teatralna „Zołzy” 
i Marcin Berendt, reżyseria Marcin Berendt

Prezentacje – teatry lalkowe
„Gałganek” – Osie, Gminny Ośrodek Kultury
„Smok ze smoczej jamy” – scenariusz Wanda Cho-
tomska, reżyseria Danuta Karwasz

„Mgiełka” – Osie, Gminny Ośrodek Kultury
„Wyczaruję wam…” – scenariusz Irena Hlubek, re-
żyseria Danuta Karwasz

Ok. 16.00 Ogłoszenie werdyktu jury i wręczenie na-
gród

Jurorzy
WANDA RZYSKA – aktorka
EUGENIUSZ RZYSKI – aktor, reżyser, muzyk
ANITA NOWAK – krytyk teatralny, recenzentka
JERZY ROCHOWIAK – m.in. autor sztuk dla dzieci 
i młodzieży

Prowadzenie
MARCIN BERENDT

WYDARZENIA MIJAJĄCEGO SEZONU 2015/2016
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MAŁY SŁOWNIK TEATRU LALEK (HASŁA LITERY M)
Stefan Gełdon

masa papierowa – stosowana w teatrach do spo-
rządzania imitacji przedmiotów. W teatrach lalko-
wych służy do wyrobu główek lalek.

maska – 1) zasłona na twarz albo na część twarzy 
z otworami na oczy, 2) postać przebrana z zasło-
niętą twarzą, 3) odlew twarzy żywego człowieka, 4) 
maska pośmiertna

maszyneria – urządzenia techniczne w teatrze, 
służące do zmian dekoracji lub efektów specjalnych; 
dźwiękowych i świetlnych

maszynista – specjalista obsługujący maszynerię 
teatralna, zajmujący się także ustawianiem dekoracji

meistr jack – popularny bohater duńskiego teatru 
lalek

melodeklamacja – czytanie albo recytacja tek-
stów przy akompaniamencie muzyki

melodramat – 1) we Włoszech i Francji XVII—XVIII 
w. dramat połączony ze śpiewem i muzyką, 2) we 
Francji drugiej polowy XVIII w. sztuka z jedną lub 
dwiema osobami na scenie, którym towarzyszyła 
muzyka

melpomena – 1) w mitologii greckiej – jedna z dzie-
więciu muz, opiekunka tragedii, 2) symbol sztuki 
scenicznej (teatralnej)

mim – 1) mimus, w starożytnej Grecji i Rzymie 
prymitywne przedstawienie ludowe w typie far-
sy, oparte na mimice, gestykulacji, improwizowa-
nym dialogu, pieśni i tańcu. Tematem mimów było 
przedstawianie charakterów, obyczajów i przywar 
ludzkich, 2) nazwa aktora występującego w takim 
przedstawieniu

mimiczna lalka – odmiana pacynki, do której ani-
mator wkłada rękę w taki sposób, że palec wska-
zujący wchodzi do zatoki czołowej lub nosa, palec 
wielki i kciuk animują wargami, podbródkiem i po-
liczkami lalki. Ruch całej dłoni lub poszczególne ru-
chy palców rozciągają i zwężają w różnych kierun-
kach głowę lalki, powodując zmiany rysów twarzy, 
która rozszerza się lub zwęża. W czasie tych ukła-
dów usta, oczy zmieniają położenie i w efekcie cała 
główka zmienia swój kształt.

miniatura – 1) malowidło lub rzecz o małych roz-
miarach, 2) utwór teatralny albo muzyczny niewiel-
kiej objętości.

„miniatura” – nazwa gdańskiego teatru lalek, jed-
nego z najstarszych w naszym kraju. Działa od 1946 
roku. Utworzony w Wilnie przez Olgę Totwen pod 
nazwą „Łątki wileńskie”, początkowo realizował 
przedstawienia w Łodzi, a następnie już jako „Łąt-
ki” w Gdańsku. Upaństwowiony w 1950 roku działa 
do dzisiaj jako Miejski Teatr z siedziba w Gdańsku-

-Wrzeszczu.

MAŁY SŁOWNIK TEATRU LALEK
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 „miniatury” – nazwa śląskiego teatru lalek w Ka-
towicach, który powstał w 1927 roku przy sekcji Te-
atrów Ludowych Wydziału Oświecenia Wojewódz-
twa Śląskiego z inicjatywy prof. Stanisława Ligonia. 
Pod nazwą „Miniatury” funkcjonuje od 1933 roku.

miracle – średniowieczny gatunek teatralny (po-
pularny w XI—XIV w.), którego fabuła nawiązywała 
do żywotów świętych.

mise en scene – patrz „inscenizacja|”

misterium – średniowieczny utwór sceniczny 
o charakterze religijnym z tematyka zaczerpniętą 
z Nowego Testamentu (np. Misterium o Męce Pań-
skiej). W Polsce zachowało się około 50 tekstów 
misteryjnych datowanych przeważnie na XVII wiek.

molas anton – (1871—1948) grecki artysta ludowy 
teatru cieni „Karagiozis”, inicjator greckiego związ-
ku artystów teatru cieni.

monodram – utwór dramatyczny, w którym wystę-
puje jeden aktor; rodzaj inscenizowanego monologu.

monolog – 1) dłuższa wypowiedź jednej osoby,  
2) w utworze literackim, najczęściej dramatycznym, 
dłuższa wypowiedź jednej postaci.

moralitet – średniowieczny utwór sceniczny 
o charakterze moralizatorskim z alegorycznymi po-
staciami bohaterów personifikującymi walkę dobra 
ze złem.

morał – 1) pouczenie, napomnienie, 2) pouczający 
sens bajki, przypowieści…

most – górna część ramy prosceniowej, na której 
zamocowane są reflektory. Most może być ruchomy 
(obniżać się i podnosić) lub nieruchomy.

mourgunet laurent – (1745—1844) stworzył na 
początku XIX wieku oryginalny typ francuskiego 
bohatera lalkowego – lyońskiego robotnika Gu-
ignola.

muppet – kompilacja marionetki i pacynki. Nazwa 
powstała z połączenia dwóch wyrazów: MArionette 
i puPET (ang. kukiełka).

MAŁY SŁOWNIK TEATRU LALEK
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TEATR LALEK W ZWIERCIADLE PRASY

„Styl groteskowy w teatrze lalek”
Stefan Szuman

(przedruk z Kwartalnika „Teatr Lalek” nr 4/1951

TEATR LALEK W ZWIERCIADLE PRASY

1.
Lalka jest „groteskowym” aktorem. Grotesko-
wa jest jej bardzo wielka głowa, umieszczona na 
bardzo szczupłym tułowiu. Groteskowe są ruchy: 
pacynek, kukiełek, marionetek. U każdego z tych 
trzech rodzajów lalek są one inaczej groteskowe, 
a to w zależności od mechanizmu, jaki nimi poru-
sza, sprawiając, że ruszają się jak żywe. Grotesko-
wy w końcu jest – a w każdym razie być powinien 

– głos, którym lalki mówią na scenie. Nie bardzo się 
bowiem godzi z naturą lalki, by jej głos był z inne-
go świata, niż jej wygląd. Lalka jest istotą budzącą 
się do życia tylko wówczas, gdy występuje na sce-
nie. Żyje wtedy własnym, groteskowym życiem 
i wszystkie jego przejawy, a więc wygląd, ruchy 
i głos – muszą być zgodne z jej naturą. „Natura” 
lalki scenicznej jest dziwnym połączeniem rzeczy 
martwej i istoty żywej. Jako lalka zrobiona z drew-
na, drutów, tektury i kolorowych łatek oraz jako 
mechanizm, poruszający się w rozmaitych zawia-
sach, lalka jest bowiem przedmiotem martwym, 
jako postać ruchoma i zdolna do wykonywania 
ruchów artykułowanych*, przedłużających i wyra-
żających pośrednio ruchy aktora, lalka jest istotą 
jakby żywą czyli jakąś niby to osobą, ożywiona ist-
nieniem cudzym, zapożyczonym przez nią.
 Istoty takie, jakby żywe a przecież nieżyjące, 
mówiące a przecież nieme, ruszające się a przecież 
bezwładne, są dziwnymi, po trosze niesamowitymi, 
po trosze śmiesznymi czyli groteskowymi istotami.

2.
Pacynki, kukiełki i marionetki przeważnie maja 
groteskowo dużą głowę. Dlaczego nie jest inaczej? 

Czy lalka z głową o normalnej wielkości – w sto-
sunku do korpusu i kończyn – byłaby lalką niesce-
niczną? Oto jedno z wielu zagadnień teatru kukieł-
kowego, budzących zastanowienie.
 Podobnie jak artyści, tworzący lalki dla sceny, 
postępują małe dzieci. „Ludziki” jakie rysują lub 
lepią z gliny, mają zwykle „za duże” głowy. Są one 
zwykle o wiele za duże. Dla dziecka rysującego po-
stać człowieka, głowa jest rzeczą najważniejszą. 
Poza głową w rysunku dziecka ważne są najpierw 
ręce, a potem nogi, czyli to, co się rusza. O tułowiu 
dziecko w swoim rysunku często zapomina zu-
pełnie. Tułów dla dziecka nie jest ważny w rysun-
ku, bo tułów niczego nie wyraża. Gdy dziecko po 
pewnym czasie zacznie już rysować postać ludzką 
z uwzględnieniem tułowia, wówczas ta część ciała 
na rysunku wypada zwykle bardzo nikle, bardzo 
niepozornie.
 Podobnie tworzy swoje lalki artysta teatru 
kukiełkowego. Głowa jest dla niego rzeczą naj-
ważniejszą. Na niej skupia całą swoją uwagę, jej 
poświęca główny wysiłek artystyczny i twórczy. 
Z kolei interesują go kończyny górne, bo lalka wy-
raża się na scenie żywiołową gestykulacja rąk, a jej 
słowa byłyby niezrozumiałe, gdyby się nie tłuma-
czyły wyrazistym gestem. Jeżeli chodzi o nogi, to 
są one przeważnie – u pacynki i kukiełki – rzeczą 
zupełnie drugorzędną. Lalka taka stoi bowiem nie 
na własnych nogach, lecz przesuwa się w prze-
strzeni na dłoni aktora.
 Powiększenie głowy lalki czyni ją dla widza 
lepiej widoczną od innych części ciała, czyni ją 
szczególnie ważną, wyrazistą. Na głowie lalki sku-
pia się uwaga widza. Sytuacja jest podobna do tej, 
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która zachodzi, kiedy z kimś rozmawiamy. Patrzy-
my wówczas na twarz danej osoby, patrzymy jej 
w oczy, by ją lepiej rozumieć. Wszelkie inne ruchy 
ciała widzimy wówczas w tle, czy raczej na pery-
ferii jej twarzy. W polu widzenia może się znajdo-
wać cała osoba, ale to twarz skupia na sobie nasze 
spojrzenie.
 Zazwyczaj wystarczy dobrze widzieć twarz 
danej osoby, by równocześnie móc dostrzegać 
wszystkie ruchy jej ciała. Zwierzęta takie jak psy 
i koty także patrzą nam w oczy, w twarz, spostrze-
gając poza tym doskonale każde poruszenie na-
szego ciała. Z twarzy najlepiej czytamy, jakie są 
czyjeś emocje, myśli, przeżycia, zamiary. Twarz 
lalki scenicznej jest zazwyczaj** dlatego duża 
i wyrazista, bo na niej maluje się charakter postaci 
scenicznej.

3.
Jednym z groteskowych elementów upostacio-
wania lalki jest to, że wyraz jej oblicza pozostaje 
w czasie gry niezmienny. Lalka przez cały spek-
takl zachowuje ten sam wyraz twarzy, ponury lub 
uprzejmy, wesoły lub smutny, złośliwy lub dowcip-
ny, bystry lub głupkowaty itp. Jej twarz nie zmie-
nia się w czasie gry, nie bierze właściwie żadnego 
udziału w grze. Sztuka aktorów kukiełkowych po-
lega m.in. na takim operowaniu lalką, by widz nie 
dostrzegł w czasie gry, że lalka nie zmienia wyrazu 
swej twarzy i by mu się właśnie wydawało, iż jej 
twarz jest żywa i coraz to inna w swym wyrazie.
 Gra lalką na scenie polega w dużej mierze na 
zręcznym wytwarzaniu pewnych iluzji wzroko-
wych w widzu, na doprowadzeniu go do tego, by 
ujrzał to, co ma zobaczyć, a przestał dostrzegać 
pewne rzeczy, które są widoczne. Tak więc widz 
w czasie spektaklu powinien zapomnieć o tym, że 
lalka nie jest żywa (mimo że przecież wie o tym, że 
ktoś nią porusza). Powinien ulec złudzeniu i mnie-
mać, że lalka sama się rusza. Podobnie ma się spra-
wa z twarzą lalki. Widzowi powinno się zdawać, że 
ta twarz żyje i zmienia swój wyraz w różnych sytu-

acjach. Nie można dopuścić do tego, by niezmien-
ność twarzy lalki choćby na chwilę w czasie gry 
nas zastanowiła. Teatr lalek jest teatrem, w któ-
rym widzimy niektóre rzeczy, jakich nie ma, a nie 
dostrzegamy pewnych rzeczy, mimo że je widzimy. 
Sztuka aktora kukiełkowego polega m.in. na tym, 
że prowokuje w widzu pewne złudzenie wzroko-
we, jednocześnie nie dopuszczając by powstawała 
w nim myśl, iż takiemu złudzeniu ulega.
 Sztuka artysty, który lalki tworzy, polega na 
czymś zupełnie innym. Musi on każdej z lalek dać 
twarz, która wyrażałaby dobitnie jej charakter jako 
postaci scenicznej. Lalka musi mieć taki wyraz 
twarzy, by widz od razu wiedział z kim ma do czy-
nienia. Zważywszy, że twarz lalki mimicznie jest 
martwa, jej fizjonomiczny rysunek musi być tym 
bardziej ostry, jednoznaczny i wyrazisty. Lalka 
ma przecież tylko jedną twarz, podczas gdy aktor 
żywy może w czasie gry zmieniać mimikę swojej 
twarzy nieskończoną ilość razy.
 Lalka musi otrzymać oblicze dla niej typowe, 
wyrażające trafnie jej charakter, a jednocześnie 
tak dalece nieokreślone w wyrazie mimicznym, by 
mogła z nim się pokazać w bardzo różnych sytu-
acjach. Tą samą twarzą lalka musi płakać, śmiać 
się, gniewać, być zakochana, pogrążać się w my-
ślach itp. Sytuacja sceniczna lalki „o jednej twarzy” 
jest zaiste dziwną i groteskową sytuacją.
 Artysta wydobywa z rzeczywistości to, co jest 
istotne i charakterystyczne. Według współczesnej 
teorii sztuki posługuje się on w tym celu pewny-
mi uogólnieniami. Artysta operuje uogólnieniem 
przedstawionym (obrazem). Jest on typizacja rze-
czywistości. Rzeczą artysty jest, by obraz zawie-
rał w sobie maksymalny przejaw tego, co ogólne. 
Twarz lalki właściwie nie jest twarzą, lecz maska 
– jak w dramacie starożytnym. Maska odczłowie-
cza lalkę. Na scenie teatru lalek grają „żywe maski”, 
istoty maską odczłowieczone, a pod maska jakby 
żywe, żyjące pod zasłoną maski tym właśnie ży-
ciem, jakie w sobie skupia i dobitnie wyraża ich 
maska.
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 Twarze lalek są zwykle groteskowymi maska-
mi. Artysta, który je tworzy, musi bardzo jaskrawo, 
bardzo realistycznie uwypuklić charakterystyczne 
cechy fizjonomiczne danej postaci. Musi on zara-
zem w rysunku twarzy stonować, ukryć, pominąć 
wszystko to, co jest nieistotne i uboczne, a co za-
mącałoby czystość i jasność wyrazu charaktery-
stycznej fizjonomii.
 Jeżeli według M. Gorkiego „poetycka przesada 
jest w pełni uzasadniona” w literaturze***, to tym 
bardziej w teatrze przesadna typizacja lalki jako 
określonej postaci.
 Rysunek twarzy lalek scenicznych znajduje się 
wskutek tego na pograniczu karykatury. Nie może 
być inaczej, bo twarze lalek nie tylko są – ale z na-
tury rzeczy muszą być – groteskowe, jako że za-
ostrzenie jednostronne pewnych rysów prowadzi 
z konieczności do mniej lub więcej jaskrawych de-
formacji twarzy. Owe deformacje sprawiają, że lal-
ka na pierwszy rzut oka wygląda dziwacznie, nie-
samowicie, groteskowo. Ale gdy kukła, którą przed 
chwilą mięliśmy w ręku, wyjdzie na scenę i zacznie 
się poruszać i grać, wówczas jej twarz się ożywia 
i przestaje być maska o sztucznie stylizowanych 
i groteskowo przerysowanych rysach. Okazuje 
się wtedy, że tylko z taka właśnie twarzą na sce-
nie dobrze się prezentuje i dobrze może odegrać 
swoja rolę. Podobnie wyszminkowana twarz akto-
ra wydaje się tak długo dziwaczna, póki nie ukaże 
się on na scenie. Scena wymaga pewnych prze-
jaskrawień. Lalka sceniczna nie jest posążkiem 
rzeźbionym do oglądania w gablotce. Lalka staje 
się piękna dopiero wtedy, gdy zacznie się ruszać 
i tak musi być zbudowana, by właśnie w ruchu 
charakterystyczna fizjonomia jej twarzy swym 
wyrazem przemawiała do widowni. Mimo grote-
skowych przeobrażeń, głowy lalek scenicznych nie 
są karykatura oblicza ludzkiego, a lalki w całości 
nie są karykaturą postaci ludzkiej. Zadaniem gro-
teskowej stylizacji jest silne uwypuklenie pewnych 
cech lalki, potrzebne po to, by jasno reprezentowa-
ła dana postać sceniczną – by jej twarz wyglądała 

w rozmaitych sytuacjach. Groteskowa twarz lalki 
nie ośmiesza jej – ani postaci, którą reprezentuje 

– lecz czyni ją charakterystyczną. Dobrze zrobiona 
twarz lalki zwięźle a dobitnie wyraża sama istotę 
charakteru postaci, jaka lalka reprezentuje na sce-
nie. Śmieszna czy karykaturalna jest lalka tylko 
dla ludzi naiwnych, którym wydaje się dziwacz-
ne i śmieszne wszystko to, co wygląda inaczej niż 
zwykle.
 Nie ulega jednak wątpliwości, że styl grotesko-
wy stoi na pograniczu karykatury i w sposób ryzy-
kowny igra ze śmiesznością. Stąd też lalki nieudol-
nych artystów są często niczym więcej jak tanią 
karykaturą, w której styl groteskowy, właściwy 
istocie teatru lalek, został zastosowany bez zrozu-
mienia jego istoty.

4.
Z kolei przechodzimy do zagadnienia groteskowo-
ści ruchu lalek. Jak wiadomo rozróżniamy cztery 
podstawowe typy lalek: pacynki, kukiełki, mario-
netki i lalki typu jawajskiego. Każda z nich rusza 
się inaczej, co wynika zarówno z budowy lalki jak 
i sposobu poruszania nią. Rodzaj ruchu lalki zależy 
od jej budowy. Podobnie ruch każdego zwierzęcia. 
Chrabąszcz czy żółw inaczej posuwają się naprzód 
niż jaszczurka lub mysz. Kaczka chodzi inaczej niż 
kura. Jest to zależne m.in. od długości i budowy 
nóg i osadzenia ich w tułowiu. Lot jastrzębia jest 
zupełnie inny od lotu kuropatwy, lot jaskółki zręcz-
niejszy i zwrotniejszy od lotu wróbla, bo rozpiętość 
skrzydeł i budowa kadłuba jest inna. (…) Stawom 
człowieka i zwierząt u lalki odpowiadają ruchome 
połączenia poszczególnych odcinków kończyn 
i innych części korpusu. Lalka porusza kończyna-
mi, głową i tułowiem, zginając i prostując je dzięki 
zawiasom. Zależnie od nich ruch może być jedno 
lub wielokierunkowy.
 Korpus lalki jest rodzajem mechanizmu z za-
wiasami stąd też jej ruch musi być mechaniczny, 
sztuczny. Z reguły są to bardzo proste konstruk-
cje. Cała sztuka aktora animatora lalki polega na 
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tym, by z bardzo prostych ruchów wydobyć ruch 
podobny do ruchu żywej istoty, będący jak najbar-
dziej charakterystycznym, wyrażającym jasno to, 
co postać lalki czyni i czuje na scenie. Ten mecha-
niczny, naśladujący ruch żywy wydaje się grote-
skowy. Zręczne manewrowanie lalką prowadzi do 
tego, że widz przestaje zdawać sobie sprawę ze 
sztuczności ruchów lalki. Prowadzenie jej może 
być tak zręczne i sugestywne, że widz ulega złu-
dzeniu i zaczyna wierzyć, że lalka ożyła. Oczywi-
ście ruchy lalki w rzeczywistości są o wiele mniej 
płynne i urozmaicone od ruchów istot żywych, bo 
zawsze będą schematyczne, uproszczone i ubogie. 
Mimo tych ograniczeń mogą być one wyraziste 
i charakterystyczne. Teoretycznie jest to możliwe 
przy idealnym ulepszeniu budowy mechanizmu 
lalek oraz pod warunkiem, że lalka znajdzie się 
w rękach uzdolnionego aktora. Jednak teatr ope-
rujący takimi doskonałymi mechanicznie lalka-
mi prawdopodobnie przestałby być teatrem lalek, 
a stałby się – w zakresie sztuk teatralnych – czymś 
analogicznym do tego, czym jest „gabinet figur 
woskowych” w stosunku do rzeźby artystycznej, 
lub panorama w stosunku do malarstwa. Wszelka 
sztuka hołdująca skrajnemu naturalizmowi prze-
staje być prawdziwą, realistyczna sztuką. Sztuka 
polega na wyrażaniu istoty rzeczywistości, a nie 
na samym – choćby bardzo dokładnym i umie-
jętnym – odtwarzaniu jej wyglądu. Reprezentanci 
estetyki współczesnej podkreślają, że nie wolno 
mylić realizmu z niewolniczym kopiowaniem rze-
czywistości… Może to doprowadzić do wypacza-
nia się sztuki. Istotą teatru lalek jest stwarzanie 
artystycznej wizji rzeczywistości tymi środkami 
i z pomocą tego wyłącznie tworzywa, które jest 
właściwe tego rodzaju sztuce. Tworzywem teatru 
lalek jest lalka, czyli przedmiot martwy. Trzeba 
z niego wydobyć maksimum wyrazu i życia. Scena 
teatru lalek powinna tworzyć wizję prawdziwego 
życia, ale nie powinna go niewolniczo naśladować.
 Sytuacja sztuki teatralnej, lalkami się posługu-
jącej, jest osobliwa. Jest bowiem rzeczą dziwną, 

że lalka – przedmiot martwy – rusza się na sce-
nie, działa i mówi jakby była istotą żywą. Istotnym 
i podstawowym przeżyciem estetycznym, jakiego 
doświadcza widz, jest zdumienie i jakby podziw 
dla jej gry, umiejętności udawania życia. Podświa-
domie widz nie zapomina, że to iluzja. Ale ulega 
temu złudzeniu.
 Lalka jest – i powinna być – istotą zarówno 
z wyglądu jak i w zakresie poruszania się – w mia-
rę sztuczną, nieprawdopodobną i groteskową, by 
wciąż od nowa zasługiwać na podziw widza. Istotą 
teatru lalek jest, że to, co prawdopodobne staje się 
na scenie prawdziwe. Żywe stają się przedmioty 
martwe, ruch mechaniczny nabiera wyrazu ge-
stów żywych i po ludzku wymownych.
 Sztuka teatru lalek, jej odrębność, sprowadza 
się do dwóch rzeczy. Po pierwsze lalka nie aspiru-
jąca wcale do tego, by wyglądać jak żywy człowiek 
(lub zwierzę), z chwilą gdy zaczyna się ruszać, wy-
gląda jak żywe stworzenie i tym zachwyca widow-
nię. Po drugie chociaż lalka nie potrafi ruszać się 
jak żywa istota, jednak widz rozumie jej gesty.
 Rzeczy martwe, które ożywają na scenie są 
zdumiewające. Wprowadzają w zachwyt. Ten swo-
isty rodzaj artystycznego kuglarstwa jest istotą 
groteskowej sztuki lalek.
 Sztuka lalek nie naśladuje rzeczywistości lecz 
odtwarza artystycznie jej istotę i to udaje się mimo, 
że posługuje się ona groteskowym stylem.

* Ruchami „artykułowanymi” czyli uczłonkowany-
mi nazywam ruchy kończyn, głowy i tułowia lalki, 
dokonujące się w stawach.

** Głowy mniejsze i proporcjonalne do reszty cia-
ła maja zwykle lalki w takich tylko przypadkach, 
w których występują na dużej scenie i odpo-
wiednio rozbudowanym tle oraz kiedy występują 
w gromadach.

*** S. Morawski. Dzieło realistyczne. „Twórczość”, 
1949
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„Lalki na Kociewiu”
Jerzy Rochowiak

(przedruk z Biuletynu Informacji Kulturalnej nr 1—2 2016)

W grudniu ubiegłego roku Stefan Gełdon po raz 
dwudziesty trzeci zaprosił miłośników sztuki lal-
karskiej do Centrum Kultury Zamek w Nowem na 
Biesiadę Lalkarską. Tym razem zaproponował, by 
tematem wiodącym rozważań były teatry lalek na 
Kociewiu. Swoją propozycję skonkretyzował w ar-
tykule Krąg działania teatrów lalek na Kociewiu. 
Ponieważ jest z tym regionem związany, w swo-
jej opowieści o kociewskich lalkarzach zawarł rys 
osobisty. Wspominał początki swojej lalkarskiej 
przygody po drugiej wojnie światowej: najpierw 
w zespole teatralnym w gimnazjum II Korpusu Pol-
skiego w Sant Omero we Włoszech, a po powrocie 
do Polski w zespole teatralnym przy Seminarium 
Nauczycielskim w Starogardzie Gdańskim.
 Od tamtego czasu – wyznawał – minęło ponad 
siedemdziesiąt lat i nadal jestem zapalonym miło-
śnikiem i rzecznikiem sztuki teatru lalek.
 Już w 1948 roku w Szkole Podstawowej w Bia-
łachowie wystawił z uczniami Bajkę o popie i jego 
parobku Jołopie.
 Ciekawym epizodem w lalkarskiej historii Stefa-
na Gełdona były objazdowe występy jego amator-
skiego teatru. W 1956 roku – wspominał – zbudo-
wałem przyczepkę rowerową. To uniezależniło nas 
od przygodnego transportu. W tym tez czasie prze-
transponowałem Złoto króla Megamona na sztukę 

dwuosobową, z którą w 1958 roku – po otrzymaniu 
stosownego zezwolenia – rozpoczynamy występy 
w objeździe. W przyczepce rowerowej oprócz la-
lek, dekoracji, różnorodnej „techniki” teatralnej oraz 
składanej scenki woziliśmy rzeczy osobiste. (…)
 W czasie wyjazdowych występów niejednokrot-
nie stwierdziłem, że teatr lalek jest – szczególnie na 
wsi – nową, mało znana dziedzina sztuki. W miej-
scowościach, do których w owym czasie dotarli-
śmy, zauważałem, że większość mieszkańców wsi, 
tak dorosłych, jak i dzieci, widziała teatr lalek po 
raz pierwszy w swoim życiu. W czasie spektaklu 
pytania widzów: jak oni to robią, jak to się rusza, 
powtarzały się nader często. Niemal po każdym 
występie pozostawała liczna grupa widzów, której 
objaśniałem nie tylko techniczna stronę teatru lalek 

– nauczyciele i młodzi widzowie pytali o możliwości 
utworzenia własnego teatru lalek. Udzielałem sto-
sownych porad, a później zainteresowanym prze-
syłałem pocztą wskazówki i repertuar.
 Na początku grudnia 1992 roku w Centrum Kul-
tury Zamek w Nowem Stefan Gełdon utworzył 
Teatr Lalek i Cieni Baśniowy Świat. Zespół zyskał 
znakomite warunki do pracy: salę ze sceną i wi-
downią, pomieszczenie na lalki i dekoracje. Obecnie 
Baśniowy Świat to Scena Młodzieżowa i Dziecię-
ce Studio Teatru Lalek. Okazjonalnie uczestnicząc 
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w próbach i występując, pracuje „Pierwszy zespół”, 
dziś już dorosłych lalkarzy. Jak Stefan Gełdon wy-
licza, przedstawienia lalkowe, cieniowe i w techni-
ce luminiscencyjnej tworzyło 130 dzieci, młodzieży 
i osób dorosłych, opracowując 57 sztuk.
 Baśniowy Świat w centrum Kultury Zamek 
w Nowem organizuje Biesiady Lalkarskie, w któ-
rych uczestniczą instruktorzy, sympatycy teatru la-
lek, zespoły z województwa kujawsko-pomorskie-
go. Podczas Biesiad są pokazywane przedstawienia, 
odbywają się rozmowy o teatrze lalek, prezentacje 
technik lalkowych. Przyznawane są statuetki Pio-
trusia za zasługi dla amatorskiego teatru lalek. Cen-
trum Kultury Zamek organizuje konkursy na domo-
we teatrzyki lalek, lalki teatralne.
 Działalność Baśniowego Świata jest dobrze 
udokumentowana, natomiast wiedza o przeszłości 
amatorskich teatrów lalkowych na Kociewiu jest 
niepełna. Jeden z pierwszych utworzył na początku 
lat pięćdziesiątych Alfons Lidziński, kierujący pra-
cownią dekoratorską w przedsiębiorstwie Miejski 
Handel Detaliczny w Tczewie. Teatr, wystawiający 
m.in. Leśne przygody Giennadija Matwiejewa, zy-
skał taka popularność, że w 1952 miesięcznik Świe-
tlica zauważał: zespół jest tak popularny, że nie ma 
w Tczewie dziecka, które by go nie znało i nie cze-
kało z utęsknieniem na jego występ.
 W 1987 roku w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Osiu rozpoczęło działalność Kukiełkowe Bractwo. 
W następnych latach teatr zmienił nazwę na Skrza-

ty, Gałganek, Fiki-Miki, Mgiełka. Zespół prowadzi-
ły kolejno: Ewa Łytkowska, Anna Turek i Danuta 
Karwasz. W Wiejskim Domu Kultury w Rychławie 
spektakle lalkowe, m.in. według napisanego gwarą 
tekstu Schadzka Andzi i Antosia, wystawiała Ger-
truda Woźnicka.
 W roku 1999 w Szkole Podstawowej nr 2 w No-
wem Teatr Cuda i Dziwy utworzyła Julita Derzew-
ska, rozpoczynając lalkarską przygodę od insce-
nizacji Tymoteusza Rymcimci Jana Wilkowskiego 
w technice kukiełek. W Szkole Podstawowej w Try-
lu Gabriela Siuda powołała kukiełkowy teatr Bura-
tino. W Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku 
Barbara Śliwa założyła teatr lalek, który wystawiał 
m.in. Kota w butach i Calineczkę.
 Teatry lalek powstawały także na obszarach Ko-
ciewia znajdujących się poza województwem ku-
jawsko-pomorskim.
 Stefan Gełdon zwrócił uwagę, że nierzadko 
młodzi lalkarze z Kociewia sięgali po teksty pisa-
ne gwarą, przede wszystkim po utwory Bernarda 
Janowicza. Jego sztukę O kozie rogaty na ostat-
niej Biesiadzie pokazał Baśniowy Świat. Przypo-
mniana została tez rychławska Schadzka Andzi 
i Antosia.
 Do rozwoju amatorskiego lalkarstwa na Kocie-
wiu z pewnością przyczyniło się popularyzowanie 
teatru lalek przez Stefana Geldona, m.in. poprzez 
coroczne Biesiady Lalkarskie w Centrum Kultury 
Zamek w Nowem.

TEATR LALEK W ZWIERCIADLE PRASY



27

TEATRY LALEK W NASZYM REGIONIE

„Krąg działania teatrów lalek na Kociewiu”
Stefan Gełdon

Już dawno związałem się z amatorskim ruchem te-
atralnym. Miało to miejsce jeszcze we Włoszech, tuż 
po II Wojnie Światowej. Najpierw jako członek ze-
społu teatralnego w gimnazjum II Korpusu Wojska 
Polskiego w Sant Omero, a po powrocie do Polski 
w zespole teatralnym przy Seminarium Nauczyciel-
skim w Starogardzie Gdańskim.
 Od tamtego czasu minęło ponad siedemdzie-
siąt lat, a ja nadal jestem zapalonym miłośnikiem 
i rzecznikiem sztuki teatru lalek. Dlatego też krąg 
działania ruchu lalkarskiego Kociewiu jest mi szcze-
gólnie bliski, a jego rola niezwykle istotna, choćby 
ze względu na walory wychowawcze, poznawcze, 
estetyczne i inne. Dotyczy to zarówno dziecię-
cych jak i dorosłych uczestników amatorskiego 
ruchu lalkarskiego. Poza tym we wsiach i małych 
miastach zainteresowanie występami dodatkowo 
motywuje poczucie lokalnego patriotyzmu czy po 
prostu stwarzanie okazji do towarzyskich spotkań. 
Kiedy zespół prezentuje się swojej lokalnej publicz-
ności to koniecznie trzeba przyjść i zobaczyć, co też 
takie oni pokażą.
 Sztukę teatru lalek wiele osób – nie tylko na 
Kociewiu – niesłusznie umieszcza na peryferiach 
sztuki teatralnej. Działalność amatorskich zespo-
łów lalkarskich pojawia się w mediach niezmiernie 
rzadko i jest niestety na marginesie ich zaintereso-
wań.
 Amatorskie teatry lalek istnieją i działają w szko-
łach, klubach, bibliotekach i domach kultury. Ich 

rotacja jest duża; powstają nowe, inne przestają 
istnieć. Moim zdaniem brakuje im koncepcji do dal-
szej pracy, pomocy fachowców, a czasem wsparcia 
władz nie tylko samorządowych.
 Muszę nadmienić, że tradycja polskiego teatru 
lalkowego sięga XVI wieku. Na przełomie XIX i XX 
wieku to właśnie amatorskie grupy stanowiły dla 
mieszkańców małych miast i wsi główną, a często 
i jedyną możliwość kontaktu z e sztuka teatru. Za-
raz po II Wojnie Światowej w Polsce, w tym także 
na Kociewiu powstało i działało wiele takich zespo-
łów. Niestety brak dostatecznej dokumentacji ich 
działalności powoduje, że rozpatruję tylko niektóre 
z nich, a o innych mogę jedynie wspomnieć, zasy-
gnalizować ich istnienie na podstawie szczątko-
wych danych. Próbuję wymienić zarówno dawniej 
istniejące zespoły, jak i te, które działają obecnie. 
Będzie to zatem wykaz niekompletny i niepełny, 
wymagający uzupełnień.
 Jednym z pierwszych działających po wojnie 
na Kociewiu amatorskich teatrów lalek był zespół 
Miejskiego Handlu Detalicznego (MHD) w Tczewie. 
Pomysłodawca i twórcą tego teatru był dyrektor 
wystaw sklepowych MHD Alfons Lidziński, obda-
rzony zdolnościami plastycznymi i zainteresowany 
teatrem lalek od dzieciństwa. Zmobilizował żonę 
i córkę, a wkrótce dołączyli do nich inni członkowie. 
Miejscem prób stał się niewielki, liczący 5x5 me-
trów pokój, będący na co dzień pracownią dekoracji 
sklepowych. Tam ustalano program, konsultowano 
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dekoracje, przeprowadzano próby przygotowy-
wanych spektakli. Wydawany w tamtych czasach 
miesięcznik „Świetlica” w numerze 12 z październi-
ka 1952 roku pisał: …Z początku były cztery osoby 
zespołu, kilka kukiełek, trochę szmatek i papieru 
starczało za całe kostiumy i dekoracje i… pierwsza 
nieśmiała oferta. Nie było czym wypełnić części 
artystycznej akademii świątecznej w 1950 roku. 
Lidziński zaproponował: to może ja… Propozycję 
przyjęto bez zbytniego entuzjazmu, ale przyjęto i to 
było najważniejsze. Po dwóch latach musieli przy-
znać ci nawet najmniej spostrzegawczy: zespół ku-
kiełkowy istnieje i pracuje dobrze. Na wiosnę 1952 
roku zwrócono Lidzińskiemu pieniądze, które łożył 
na kukiełki. Dzisiaj zespół jest już tak popularny, że 
nie ma w Tczewie dziecka, które by go nie znało 
i nie czekało z utęsknieniem na jego występ.
 Należy nadmienić, że Teatr lalek A. Lidzińskiego 
występował również w Warszawie, gdzie cieszył się 
dużym powodzeniem.
 Szkoła Podstawowa w Białachowie /powiat 
starogardzki/. W roku szkolnym 1948/49 postano-
wiłem wspólnie z młodzieżą tej szkoły uświetnić 
rocznicę rosyjskiego poety Aleksandra Puszkina. 
Urzeczywistnieniem tego zamiaru była premiera 

„Bajki o popie i jego parobku Jełopie”. Odbyła się 
premiera i okazało się, że wystawiona bajka przy-
padła do gustu mieszkańcom naszej wsi. Edmund 
Zieliński – mój wspaniały uczeń i członek pierwsze-
go zespołu lalkowego – w swojej książce „Na ścież-
kach wspomnień” (str. 527 i 564) wspomina tak: Na 
jednej lekcji prac ręcznych każdy dostał grudę gli-
ny. Trzeba było ja dobrze wygnieść i ulepić ludzką 
główkę. Musiałem to zrobić dobrze, bo pan Gełdon 
kazał mi ulepić więcej główek. Służyły potem w te-
atrze kukiełkowym… To właśnie te kukiełki gliniane 
były początkiem dalszej działalności artystycznej 
mojego nauczyciela i mojej.
 Po pierwszych występach z bajka Puszkina nie 
grzeszyłem systematycznością w zajmowaniu się 
lalkami. Jednak mimo nieczęstych prób i okazjonal-

nych występów w szkole, zagnieździł się we mnie 
lalkarski bakcyl. Zaczęła kiełkować mglista jesz-
cze i nieskrystalizowana wizja teatru lalek. Jedy-
nymi świadkami tamtych zdarzeń teatralnych byli 
uczniowie: Zygmunt Gołuński i Edmund Zieliński, 
z którymi dotąd jestem w kontakcie.
 Pinczyn (powiat starogardzki). Jak podaje kwar-
talnik Teatr lalek w numerze 7/1952; W Pinczynie 
koło Starogardu powstał teatr lalek nazwany „Baj 
Baju”. Zespół zadebiutował sztuką Marii Kownac-
kiej „O dzielnym szewczyku.”. Z pomocą finanso-
wa dla nowo powstałego teatru pośpieszył Wy-
dział Kultury i Sztuki w Starogardzie. Teatr lalek 

„Baj Baju” wystąpił ostatnio w Starogardzie, dając 
przedstawienie dla młodzieży szkolnej oraz zgro-
madzonych na odprawie powiatowej opiekunów 
drużyn harcerskich. Po przedstawieniu odbyła się 
pogadanka na temat upowszechniania tak pięknej, 
ale mało spopularyzowanej sztuki lalkarskiej.
 Starogard Gdański. Na początku lat sześćdzie-
siątych zbudowałem składaną scenkę parawanową 
dla Teatru lalek działającego w Powiatowym Domu 
Kultury w Starogardzie. W owym czasie kierowni-
kiem placówki był Janusz Giedrys.
 2 czerwca 1974 roku w Powiatowym Domu Kul-
tury w Wejherowie miał miejsce Wojewódzki Prze-
gląd Teatrów lalkowych, w którym uczestniczyły 
dwa amatorskie teatry lalek z Kociewia. Młodzie-
żowy Teatr lalek Klubu „Ruch” w Kaliskach /po-
wiat starogardzki/ prowadzony przez Małgorzatę 
Szlosek, przedstawił bajkę „O Wawelskim Smoku” 
(wykonawca roli Smoka wyróżnił się dobra dykcją 
i temperamentem). Drugi zespół-Amatorski Teatr 
lalek Klubu „Ruch” w Piecach /powiat starogardzki/, 
kierowany przez Barbarę Wojdanowską zaprezen-
tował „Jasia i Małgosię” wg Jana Brzechwy.
 W sierpniu 1957 roku w Kręgu koło Starogardu 
Gdańskiego powstaje amatorski teatr lalek. Premie-
rową sztuką były „Dwie Marysie” Jadwigi Korcza-
kowskiej. Spektakl grano z powodzeniem w oko-
licznych wsiach. Zespół skupiał zarówno młodzież 

TEATRY LALEK W NASZYM REGIONIE



29

jak i osoby dorosłe, a kierowała nim Sylwia Dasz-
kowska.
 „Dziennik Bałtycki” z 25 września 1986 roku in-
formował: W gminnym Ośrodku Kultury w Osiecz-
nej /powiat starogardzki/ od wielu lat działa teatr 
lalkowy, mający na swoim koncie liczne nagrody 
zdobyte na festiwalach i przeglądach amatorskich. 
Jego konsultantem jest znana gdańska lalkarka 
Ewa Totwen.
 W roku 1999 nauczycielka Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Nowem Julita Derzewska utworzyła teatr la-
lek „Cuda i Dziwy”. Wraz z dziećmi przygotowała 
przedstawienie pt. „Tymoteusz Rymcimci” wg Jana 
Wilkowskiego. W realizację tego przedstawienia 
dużą pomoc wnieśli rodzice; wykonaniem lalek i de-
koracją zajął się ojciec jednego z uczniów. Zespół 
występował także poza lokalnym środowiskiem 
szkolnym, m.in. w przedszkolach w Górnej Grupie, 
Rychławie, w szkole w Warlubiu i Kamionce. Teatr 
brał też udział w Wojewódzkich Konfrontacjach 
Teatrów Lalkowych oraz w corocznych Biesiadach 
Lalkarskich w Nowem. Grupa działa nieprzerwanie 
aż do chwili obecnej.
 Jednym z najdłużej działających na Kociewiu 
teatrów lalek jest teatr Gminnego Ośrodka Kultury 
w Osiu (powiat świecki). Początki tej amatorskiej 
sceny lalkarskiej zauważono już w 1987 roku, a więc 
teatr ten istnieje i działa od prawie 30 lat! W tym 
czasie zmieniały się nazwy i kolejno były to: „Ku-
kiełkowe Bractwo”, „Skrzaty”, „Gałganek”, „Fiki-Mi-
ki”, „Mgiełka”. Zmieniali się instruktorzy prowadzą-
cy: Ewa Łytkowska, Anna Turek i wreszcie Danuta 
Karwasz, która najdłużej prowadzi ten zespół. Ty-
godnik „Czas Świecia” z 26 kwietnia 2002 roku w ar-
tykule pt. „Straszny smok” pisze: We wrześniu 1998 
roku Danuta Karwasz została opiekunem grupy 
teatralnej „Skrzaty” prowadzonej wcześniej przez 
Ewę Łytkowską. Rok później odbyło się premiera 
sztuki „Kot w butach”. W kolejnym roku zespół (już 
jako „Gałganek”) brał udział w VI Konfrontacjach 
Teatrów Lalkowych w Sępólnie Krajeńskim. Tego 

samego roku w grudniu grupa gościła w Centrum 
Kultury „Zamek” w Nowem, gdzie zaprezentowała 
przedstawienie pt. „Nie ma tego złego” uświetniając 
tym samym VIII Biesiadę Lalkarską.
 Amatorski teatr lalek działał przez jakiś czas 
także w Domu Kultury w Rychławie /powiat świec-
ki/, a kierowała nim Gertruda Woźnicka. Podczas 
XVIII Biesiady Lalkarskiej w Nowem zespół zapre-
zentował scenkę w gwarze kociewskiej, a była to 
„Schadzka Andzi i Antosia”.
 Szkolny teatr lalek w Trylu (powiat świecki) za-
istniał we wrześniu 1998 roku i działał do czerwca 
2009 roku. Pierwszy zespół tworzyły uczennice V 
i VI klasy i przyjął on nazwę „Buratino”. Teatr każde-
go roku przygotowywał nowe przedstawienie, któ-
re było prezentowane nie tylko w Trylu, ale i w oko-
licznych miejscowościach. Duże zaangażowanie 
w pracę wykazała założycielka i instruktorka tego 
zespołu – Gabriela Siuda.
 W marcu 2012 roku w Szkole Podstawowej 
w Borzechowie /powiat starogardzki/ nauczycielka 
Marietta Sroka opracowała i wystawiła zbajkę Zbi-
gniewa Poprawskiego pt. „Bal u króla Lula”.
 Uczniowie należący do lalkowego koła teatralne-
go w Wielkim Komórsku /powiat świecki/ pod kie-
runkiem Barbary Śliwy opracowali przedstawienie 
pt. „Kot w butach”, z którym w kwietniu 2012 roku 
wystąpili u siebie i w przedszkolu w Nowem. Nato-
miast w maju następnego roku pokazali w Warlubiu 
piękne przedstawienie „Calineczka”.
 „Gazeta Kociewska” nr 14(889) z dnia 4 kwietnia 
2007 roku pisała: Młodzież z I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Starogardzie Gdańskim wystawiła ćbajkę 
Bernarda Janowicza „Kuronek i kokoszka” w kon-
wencji kukiełkowego teatru lalek i swoim śpiewem 
rozgrzała serca mieszkańców. Na marginesie mu-
szę zaznaczyć, że autor ten spośród kociewskich 
pisarzy zajmuje wyjątkowe miejsce. Jego teksty aż 
proszą się o wystawienie ich na lalkowej scenie. 
 2 grudnia 1992 roku w Centrum Kultury „Zamek” 
w Nowem rozpoczął swoją działalność Teatr Lalek 
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i Cieni „Baśniowy Świat”. Instruktorem i reżyserem 
został piszący te słowa. Wygospodarowano salkę, 
w której znalazło się miejsce na scenę i na widow-
nię oraz pomieszczenie przyległe na dekoracje i lal-
ki. Obecnie (od 2015 roku) w ramach „Baśniowego 
Świata” działają dwa zespoły: Scena Młodzieżowa 
Teatru Lalek i Dziecięce Studio Teatru Lalek. Od 
momentu utworzenia do chwili obecnej w pracach 
zespołu uczestniczyło i tworzyło przedstawienia 
około 130 dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Były 
to spektakle realizowane w technice lalkowej, lu-
minescencyjnej, cieniowej. Muszę nadmienić, że 
pierwszy zespół, którego większość członków od 
1992 roku do dnia dzisiejszego – już nie tak sys-
tematycznie – okazjonalnie zbiera się i realizuje 
spektakle. W czasie swojej ponad dwudziestolet-
niej działalności „Baśniowy Świat” zrealizował 57 
spektakli, które zaprezentowano około pięćset razy. 
Poza Nowem występowaliśmy w wielu miejscach 
naszego kujawsko-pomorskiego województwa, ale 
też i w bardziej odległych regionach: pomorskim czy 
nawet lubelskim i opolskim. Nasz teatr uczestniczył 
w 17 wojewódzkich przeglądach i ośmiokrotnie brał 
udział w Ogólnopolskich Przeglądach Teatrów La-
lek w Puławach. 
 Teatr Lalek i Cieni „Baśniowy Świat” funkcjonu-
je w ramach działalności Centrum Kultury „Zamek” 
w Nowem i poza praca nad spektaklami podjął 
też inicjatywę popularyzująca i upowszechniają-
cą sztukę teatru lalek poprzez organizację Biesiad 
Lalkarskich, honorowanie zasłużonych dla sztu-
ki lalkarskiej Statuetkami „Piotrusia”, konkursy na 
lalkę teatralną i spotkania domowych teatrów lalek. 
Biesiada lalkarska to impreza o charakterze arty-
styczno-metodycznym adresowana do instruk-
torów i sympatyków teatru lalek i cieni. Do końca 
2014 roku miały miejsce dwadzieścia dwie Biesiady, 
każda z nich miała odrębny temat wiodący. Przy-
stępując do organizacji tej imprezy zakładałem, że 
zwiększy ona zainteresowanie sztuką teatru lalek. 
Ideą imprezy jest też konkretna pomoc meryto-

ryczno-techniczna podnosząca poziom artystyczny 
przedstawień amatorskich. Stąd tez zajęcia warsz-
tatowe zawsze towarzyszące każdej Biesiadzie. 
Ważnym punktem tych spotkań jest konfrontacja, 
dyskusja i możliwość wymiany doświadczeń po-
między instruktorami. Program każdej z dotych-
czasowych imprez zakładał, że Biesiada Lalkarska 
to: 1/przyjacielski zjazd interesujących zespołów 
lalkowych, instruktorów i miłośników teatru lalek, 2/
wspólne oglądanie lalkowych przedstawień i życzli-
we, ale konstruktywne rozmowy po spektaklach, 3/
uczestnictwo w pokazach multimedialnych i warsz-
tatach.
 Na Kociewiu poza lalkarską działalnościa oraz 
występami miejscowych amatorskich teatrow lalek 
występowały też zawodowe teatry lalek spoza na-
szego regionu. Oglądaliśmy Teatr Lalek „Miniatura” 
z Gdańska, Teatr Lalek „Baj Pomorski” z Torunia 
i inne objazdowe teatry lalek. Występy tych zespo-
łów miały miejsce w Bobowie, Barłóżnie, Czarnej 
Wodzie, Kaliskiej, Kokoszkowych, Kopytkowie, Lu-
bichowie, Skórczu, Starogardzie, Szlachcie, Zblewie 
i Zelgoszczu (powiat starogardzki) oraz w Nowem, 
Świeciu, Warlubiu (powiat świecki) i w Gniewie, 
Pelplinie, Rózentalu, Subkowych i Tczewie /powiat 
tczewski).
 W 1956 roku zbudowałem przyczepę rowerową, 
co uniezależniło nas od przygodnego transportu. 
W tym tez czasie przetransponowałem „Złoto kró-
la Megamona” na sztukę dwuosobową, z którą dwa 
lata później, po otrzymaniu stosownego zezwolenia, 
rozpoczęliśmy występy w objeździe. W przyczepce 
rowerowej oprócz lalek, dekoracji, różnorodnej ma-
szynerii teatralnej oraz składanej scenki, woziliśmy 
rzeczy osobiste. W razie dużych odległości korzy-
staliśmy z kolejowych wagonów bagażowych, np. 
na trasie Tczew-Starogard Gdański.
 W czasie tych wyjazdowych występów niejed-
nokrotnie stwierdzałem, że teatr lalek w owym cza-
sie jest – szczególnie na wsi – nową, mało znana 
dziedziną sztuki. W miejscowościach, do których 
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docieraliśmy tak dorośli jak i dzieci widzieli taki 
teatr po raz pierwszy w życiu. Pytano „Jak to się 
robi?”, „Jak to się porusza?” Niemal po każdym wy-
stępie pozostawała grupa widzów, której objaśnia-
łem techniczną stronę teatru lalek, opowiadałem 
jego historię i udzielałem wskazówek jak stworzyć 
taki teatr. Udzielałem stosownych porad, a potem 
poczta przesyłałem repertuar. Zdarzało się, że po 
powrocie do domu otrzymywałem listy z miej-
scowości, w których występowaliśmy. W jednym 
z takich listów kierownik szkoły w Kostkowie pisał: 
„W czasie rozmowy przeprowadzonej z dziećmi po 
Waszym występie stwierdziłem, że podobny te-
atrzyk chcemy utworzyć w naszej szkole, a kukiełki 
wykonać na pracach ręcznych.” Cieszyłem się, mia-
łem satysfakcję, że mogłem przybliżyć i populary-
zować sztukę teatru lalek. 
 Jak wspomniałem na wstępie, brak dostatecznej 
dokumentacji i pełnego rozeznania spowodował, że 
w opracowaniu uwzględniłem tylko niektóre teatry 
lalek Kociewia. To wymaga uzupełnień. Mam na-
dzieję, że czytelnicy poszerzą podjęty temat, zwra-
cając przy tym uwagę na to, że amatorski ruch lal-
karski nie jest ruchem masowym. Stanowi zaledwie 
niewielki procent społeczności amatorskiego ruchu 
artystycznego.
 Jak zaznaczyłem na początku: rola amatorskie-
go teatru lalek jest niezwykle ważna, choćby tyl-
ko ze względu na walory wychowawcze, poznawcze, 
estetyczne. Warto przypomnieć, że jest to propozy-
cja nie tylko dla dzieci. Teatr lalek jest teatrem dla 
wszystkich. Jego treść stanowić może nie tylko baj-
ka, ale też teksty obyczajowe, poetyckie, satyryczne 
i inne. Teatr lalek ze względu na swoją techniczną 
pojemność może działać nawet w małych pomiesz-
czeniach, które znajdą się w każdym ośrodku kul-
tury, klubie, szkole, a nawet w domu prywatnym. 
Miejsce jest…
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„Teatr lalek w Osiu”
„Gdybym miała stworzyć »lalkową« wersje samej siebie – 

byłaby to dobra wróżka”
Dominika Zielińska

Danuta Karwasz jest znaną animatorką kultu-
ry działającą od lat w województwie kujawsko-

-pomorskim. Związana na co dzień z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Osiu, sprawuje tam opiekę 
artystyczną nad amatorskim ruchem artystycznym 
w dziedzinie muzyki, recytacji, literatury… 
 Jednak jej największą inspiracją jest teatr.
 W rozmowie ze mną opowiada o swojej pracy 
i pasji jaką jest dla niej prowadzenie teatru lalek.
 Teatr ,,Mgiełka” i ,,Gałganek „, to grupy które 
podbijają serca publiczności i zdobywają zaszczyt-
ne miejsca i wyróżnienia na wielu konkursach.

Jak rozpoczęła się Pani przygoda z teatrem?
Pracowałam w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu 
jako instruktor szkolno-wychowawczy. Były to lata 
1983-85. Prowadziłam zespoły recytatorskie i li-
teracko-muzyczne. We wrześniu 1998 roku zosta-
łam opiekunem grupy teatralnej ,,Skrzaty”. Nowe 
zadanie przyjęłam z entuzjazmem, ale i niepoko-
jem, ponieważ nigdy wcześniej nie zajmowałam 
się teatrem. Było to zupełnie nowe doświadczenie. 
Zabrałam się wraz z dziećmi do ciężkiej pracy i już 
pół roku później zaprezentowaliśmy miejscowym 
przedszkolakom oraz uczniom szkoły podstawowej 
bajkę pt. ,, Kot w butach „. W trakcie istnienia grupy 
kilkakrotnie zmieniała się jej nazwa, która ostatecz-
nie w dniu dzisiejszym brzmi: ,,Gałganek’’ i jest to 
młodsza grupa. Natomiast grupa starsza, gimna-

zjalna nosi nazwę ,,Mgiełka”. Na szczęście, do tej 
pory nie zniknęła jeszcze z desek teatru. Z biegiem 
lat zmieniali się też mali aktorzy tworzący skład ze-
społu.

Interesowała się Pani teatrem już w dzieciń-
stwie?
Nie specjalnie, ale lubiłam recytować, grać na gita-
rze i śpiewać. Pamiętam, kiedy jeszcze jako uczen-
nica szkoły, pierwszy raz pojechaliśmy do Świecia, 
zaprezentować nasze przedstawienie. Wchodzę na 
dużą scenę… i reflektory tak mocno zaświeciły mi 
w oczy, że zapomniałam roli! Pomyślałam wtedy, że 
to nie dla mnie. Natomiast odpowiadała mi rola re-
żysera przedstawień, bardzo to polubiłam.

Proszę opowiedzieć jak dalej potoczyła się Pani 
przygoda z teatrem w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Osiu.
Z czasem zaczęliśmy wystawiać coraz więcej przed-
stawień dla mieszkańców Osia, dla dzieci z przed-
szkola i szkół. Do tej pory bardzo często gramy na 
imprezach okolicznościowych organizowanych 
w naszej miejscowości. Naszą publicznością są tak-
że panie skupione w Ligi Kobiet Polskich działającej 
w naszym Ośrodku. Uczestniczymy m.in. w Woje-
wódzkich Konfrontacjach Teatrów Dziecięcych „Te-
atr bez granic” (wcześniej w Konfrontacjach Teatrów 
Lalkowych „Pacynka” w Sępólnie Krajeńskim) oraz 
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w Biesiadach Lalkarskich w Nowem. Prowadzę tak-
że dziecięcą sekcję ,,Rymy i rytmy”. Jest to grupa 
dzieci, która po prostu bardzo lubi śpiew oraz za-
bawę w teatr. Prezentujemy się na imprezach oko-
licznościowych, występujemy przed przedszkola-
kami oraz uczniami szkoły podstawowej . Obecnie 
przygotowujemy przedstawienie pt. ,,Księżniczka 
na ziarnku grochu”.
 W roku 2000 udało mi się założyć grupę te-
atralną ,,Bajbab „, jest to teatr żywego planu dla 
dorosłych! Jestem reżyserem, scenografem, a tak-
że aktorką. Obecnie pracujemy nad sztuką, w któ-
rej główne role odgrywać będą lalki, czyli połączę 
dwa typy teatrów. Występujemy przede wszystkim 
dla dzieci. Chciałabym żeby,, Bajbab’’ przerodził się 
w teatr lalek kukiełkowych. Byłby to jakby powrót 
dorosłych ludzi do zabawy lalkami. Przygotowuję 
dla nich warsztaty, w czasie których każdy sam wy-
kona swoją bajkową postać – lalkę. 
 Każdego roku przygotowujemy także jasełka. 
 Bardzo wiele uwagi poświęcam rozwojowi mu-
zycznemu dzieci i młodzieży , dlatego też przygo-

towywane przeze mnie przestawienia, są zawsze 
wzbogacane licznymi piosenkami.

Co jest takiego nadzwyczajnego w pracy z dziećmi?
Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości. Ich za-
angażowanie i chęć występowania są dla mnie 
bodźcem do dalszej pracy i inspiracją do nowych 
pomysłów, poszukiwań. Mam szczęście, że dzieci, 
które przychodzą do mnie na zajęcia są tak cudow-
ne i niesamowicie zdolne. Chociaż przyznać muszę, 
że czasem trudno je zdyscyplinować! Jest tak dużo 
chętnych do pracy w moim teatrze, że boję się wy-
wieszać ogłoszenia dotyczące zajęć. Przyszłoby 
tyle dzieci, że nie dałabym rady znaleźć czasu dla 
wszystkich.

Jaka jest atmosfera za parawanem, podczas wy-
stępów?
Wbrew pozorom jest wielkie skupienie i dyscyplina. 
Wszystkim bardzo zależy, żeby przedstawienie się 
udało. Zawsze jestem za parawanem, razem z ak-
torami i przeżywam wszystko podwójnie. Dzieci są 
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bardzo spontaniczne i swobodne… Za to ja… siedzę 
jak na szpilkach!
 
Teatr żywego planu czy teatr lalek? Co jest Pani 
bliższe?
Lalkę trzeba zrobić, uszyć, po prostu – stworzyć. 
Robię to sama i wymaga to dużo pracy, a przede 
wszystkim cierpliwości. Czasem mam dwa dni na 
to, żeby przerobić kukłę. Być może właśnie dlate-
go, mam do lalek większy sentyment. Muszę jednak 
przyznać, że oba rodzaje teatrów lubię i reżyseruję 
z takim samym zaangażowaniem .

A która konwencja jest Pani zdaniem trudniejsza?
Teatr lalek wymaga większej precyzji i skupienia, bo 
w lalkę trzeba się wczuć. Moim zdaniem wymaga to 
większej pracy. Choć dzieci często mówią: „— Pani 
Danusiu, my wolimy być za parawanem!” Myślę, 
że wynika to z nieśmiałości dzieci, czasem jest im 
łatwiej, kiedy nie muszą pokazywać się na scenie 
w całej krasie. Uważam, że teatr lalek jest bardziej 
wymagający. Aktor żywego planu bardzo szybko 
przyciąga uwagę widza, ma do dyspozycji kostium, 
mimikę, ruch, a my? Mamy tylko nasze głosy.

Ma Pani swoje własne sprawdzone sposoby na 
„rozgrzanie” głosów swoich podopiecznych?
Dużo śpiewamy, to pomaga i rozluźnia atmosferę. 
Muzyka jest dobra na wszystko! Aktorzy w teatrze 
lalek, pracują przede wszystkim głosem, to on gra 
pierwsze skrzypce, dlatego tak ważne jest wypra-
cowanie prawidłowej dykcji i właściwej emisji głosu.

Ulubione przedstawieni, które Pani przygotowała?
Nie ma takiego. Zawsze staram się tak dobierać 
scenariusze, aby były pogodne, utrzymane w kon-
wencji bajki, z pouczającą puentą. Staram się, by 
wszystkie trafiały do serca widza.

Skąd czerpie Pani inspiracje?
Nie piszę sama scenariuszy, głównie korzystam 

z tych opublikowanych w książkach. Nieste-
ty, kiedy ma się szóstkę wnuków, nie na wszyst-
ko znajduje się czas! Często piszę wierszyki lub 
piosenki na potrzeby przedstawień. Bardzo lubię 
scenariusze pana Jerzego Rochowiaka. To znany 
poeta, dramaturg, autor książek dla dzieci, opraco-
wań monograficznych i przekładów utworów sce-
nicznych. Wraz z teatrem ,,Bajbab” wystawialiśmy 
do tej pory sztuki jego autorstwa pt. „Perła” i „Zło-
ta Rybka”. Ubolewam jednak, że tak trudno znaleźć 
jego scenariusze.
Sposób na sukces?
Nie ma takiego sposobu. Może mam jakiś dar nad-
przyrodzony od Pana Boga? Pewnie powiedział: „— 
Dan, jak masz to robić, to rób to dobrze. Z pasją, tak 
żeby publiczności się podobało, a ja Ci pomogę, tam 
z góry!”
 Tak sobie myślę, że po prostu to dzieci są zdolne, 
trzeba im tylko dać pole do popisu. Niech improwizu-
ją, bawią się teatrem, wtedy sukcesy same przyjdą.

Pani po prostu pracuje niewyuczonym talentem.
Nie jestem zawodową aktorką i nie kształciłam się 
też w żadnym innym kierunku artystycznym. Ale 
mam zdolności plastyczne i bogatą wyobraźnię. To 
mi bardzo pomaga.

Czy zgadza się Pani z opinią, że w dobie rozwo-
ju nowych technologii, teatr lalek może stać się 
w przyszłości zapomnianą formą sztuki?
Niestety, brakuje pasjonatów teatru lalek. Wielu re-
żyserom się nie chce, bo wymaga to większej pra-
cy. Mam jednak nadzieję, że lalki nie odejdą w za-
pomnienie. Gdybym żyła jeszcze ze sto lat, to na 
pewno nie dopuściłabym do tego, żeby w Osiu nie 
istniał taki teatr .

A gdyby miała Pani stworzyć lalkową wersje sa-
mej siebie, jaka by ona była?
Byłaby to dobra wróżka, która pomaga i ma dobre 
serce. 
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Wiodącym tematem IX Biesiady Lalkarskiej był te-
atr cieni, który operuje skrótem, metaforą i znakiem 
artystycznym. Jest umowny, bardzo prawdziwy i …
fascynujący.
 Spotkanie rozpoczęło się bardzo uroczyście, 
wręczono honorowe nagrody w postaci Statuetek 

„Piotrusia”:
• Złotą Statuetkę „Piotrusia” otrzymał Jerzy 

Rochowiak, zarówno za dotychczasową twór-
czość dramaturgiczna ze szczególnym uwzględ-
nieniem teatru lalek oraz za działalność upo-
wszechniającą amatorski teatr lalkowy.

• Srebrną Statuetką „Piotrusia” uhonorowano 
Renatę Rybacka, za wieloletnią działalność po-
święconą popularyzacji sztuki teatru lalek i cieni.

Honorowymi dyplomami wyróżniono długoletnich 
członków-aktorów Teatru Lalek i Cieni „Baśniowy 
Świat” z Nowego: Dorotę Kortas, Małgorzatę Wa-
rzochę, Agnieszkę Waśniewską, Piotra Marszałła 
i Damiana Skrobańskiego.
 Prezentacje teatralne rozpoczęły dwa spekta-
kle gospodarzy czyli Teatru Lalek i Cieni „Baśnio-
wy Świat”: „Dlaczego rano kogut pieje” wg bajki R. 
Kuszmirowa oraz groteska lalkowa S. Gełdona pt. 

„Zbliżenia” w reżyserii Stefana Gełdona. Następnie 
wystąpił Teatr Lalek „Graba” działający w Woje-
wódzkim Ośrodku Kultury w Bydgoszczy, który po-
kazał lalkową groteskę pt. „Czarodziejski rysownik” 
St. Iłowskiego w reżyserii Renaty Rybackiej. Teatr 
Lalek i Cieni „Imagilandia” ze SP nr 8 w Toruniu za-

prezentował sztukę Kossakowskiej i Galewicza „Oni 
z Onigaszimy” w reżyserii Teresy Lassoty, a Teatr 
Cieni „Kacper” ze SM „Kopernik” w Toruniu przed-
stawił na zakończenie prezentacji bajkę Krasickiego 

„Przyjaciele” w reżyserii Barbary Laseckiej.
 Jak zawsze Biesiadzie towarzyszyły zajęcia 
warsztatowe w których uczestniczyło 21 osób. 
W tajemniczy świat cieni wprowadził zgromadzo-
nych instruktorów i nauczycieli pokaz filmu Jima 
Hensona opowiadający o pracy znakomitego au-
stralijskiego lalkarza Richarda Bradshawa. Temat 
zilustrował także wideo zapis spektaklu toruńskie-
go Teatru Lalek i Cieni „Imagilandia” – „Burzliwe 
dzieje pirata Rabarbara”. 
 Zaprezentowany został kolejny numer „Miłośni-
ka Teatru Lalek”, w którym Stefan Gełdon wyczer-
pująco omówił technikę teatru cieni. Szczególną 
uwagę autor skupił na cieniach hiszpańskich i chiń-
skich. Zaprezentował specyficzną dla tych tech-
nik konstrukcję sceny i lalek oraz zasady animacji. 
Wzbogacone licznymi ilustracjami i obszernymi 
opisami materiały dają możliwość podjęcia samo-
dzielnych realizacji przedstawień w tychże techni-
kach nawet tym, którzy są dopiero początkującymi 
lalkarzami.
 Tymczasem kolejna, X Biesiada Lalkarska stała 
się okazją do podsumowań, prezentacji osiągnięć 
oraz wyróżnień. Po raz trzeci wręczono Statuet-
ki „Piotrusia”. Złote otrzymały: Julita Derzewska 
z Nowego, Grażyna Janke i Teresa Lassota z Toru-
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nia, Renata Rybacka i Dominika Wójtowicz z Byd-
goszczy. Srebrną Statuetkę otrzymał Damian Skro-
bański z Nowego. Specjalnym podziękowaniem 
wyróżniono Jerzego Rochowiaka z Wojewódzkiego 
Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu za dotychcza-
sową twórczość dramaturgiczną, w szczególności 
dotyczącą propozycji repertuarowych dla teatrów 
lalkowych.
 Artystyczną część Biesiady wypełniły przed-
stawienia zaproszonych zespołów. Teatr lalek i Cie-
ni „Imagilandia” ze SP nr 8 w Toruniu przedstawił 
w technice cieni chińskich „Burzliwe dzieje pirata 
Rabarbara” Jana Witkowskiego w reżyserii Teresy 
Lassoty. Cienie hiszpańskie mogliśmy podziwiać 
w spektaklu pt. „Ballada o pieskach” i „Dziewczyn-
ka z zapałkami” w wykonaniu Teatru Cieni „Kacper” 
działającego w Świetlicy SM „Kopernik” w Toruniu. 
Reżyserem spektaklu była Barbara Lasecka. Kla-
syczne kukiełki bawiły w bajce Marii Konopnickiej 

„O straszliwym smoku, dzielnym szewczyku, ślicz-
nej królewnie i królu Gwoździku” w reżyserii Danuty 
Karwasz. Spektakl przedstawił Teatr Lalek „Gałga-
nek” z Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu. Nato-
miast działający w SP nr 2 w Nowem Teatr Lalek 

„Cuda i dziwy” pokazał bajkę o niedźwiedziu wysia-
dującym kukułcze jajo Jana Wilkowskiego – „Tymo-
teusz wśród ptaków”, w reżyserii Julity Derzewskiej.
 Tematem wiodącym X Biesiady był repertuar 
dla teatru lalek. Bowiem pytanie „Co grać?” poja-
wia się wśród problemów instruktorów najczęściej. 
Stąd też w części warsztatowej Jerzy Rochowiak 
wygłosił obszerny wykład na ten temat, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem istniejącego repertuaru 
powstałego w oparciu o literaturę dziecięcą i mło-
dzieżową. Następnie instruktorzy obejrzeli wideo 
reportaż z XXXIV Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy 
w Puławach. W ożywionej dyskusji poruszono też 
zagadnienia i problemy związane z prowadzeniem 
zespołów lalkowych, oceniono i wytyczono pro-
blematykę kolejnych spotkań i związanego z nimi 
wydawnictwa pn. „Miłośnik Teatru Lalek” wyda-
wanego przez bydgoski WOK. Zajęcia warsztatowe 
skupiły 21 instruktorów i nauczycieli. Wszyscy z ża-
lem zauważyli, że „…Jak zwykle, nie starczyło czasu 
na omówienie wszystkich problemów nurtujących 
środowisko lalkarzy amatorów!” 

c.d.n.
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BIBLIOTECZKA REPERTUAROWA

„O straszliwym smoku i dzielnym szewczyku, 
prześlicznej królewnie i królu Gwoździku”

Maria Kownacka

Obsada:
OCHMISTRZYNI
BABA JAGA
KOT
SMOK
SIWEK ZŁOTOGRZYWEK
RYCERZE I i II
TRĘBACZE
CHÓR
GLOS ZZA SCENY

Scena 1 
(Ogród przed zamkiem w jasnym porannym świetle)

Odsłona 1
KRÓLEWNA /chodzi wśród kwiatowych rabatek i śpiewa/
 Czy są piękniejsze kwiatki
 Niż te z mojej rabatki?
 Tu konwalie i powoje,
 Co nimi sukienkę stroję.
 Tu fiołki, a tam bratki,
 Kochane te moje kwiatki!
OCHMISTRZYNI /wchodzi z lewej/ Królewno złotowłosa! Wracaj, wracaj na pokoje, 
 bo w ogrodzie rosa!
KRÓLEWNA  Niechże jejmość ochmistrzyni wielką łaskę mi uczyni!
 Niechże kwiatkami pozwoli nacieszyć się do woli!
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OCHMISTRZYNI Ach, któżby ci zabronił, kiedy tak ślicznie prosisz. A stąpaj tylko ostrożnie, 
 bo sandałki zarosisz. Nie odchodź aby nigdzie, ani na pół kroku, bo możesz 
 być porwana przez strasznego smoka! /wychodzi na lewo/
KRÓLEWNA  /chodzi, tańczy i nuci melodię/
BABA JAGA /wchodzi z prawej/ A czy też królewna nasza Baby Jagi nie zaprasza? 
 Może byś, królewno miła, mnie do tańca zaprosiła? Jak twe śpiewki usłyszałam, 
 na łopacie przyleciałam. Chociaż stara, ale jara!
KRÓLEWNA  /na stronie/ Ach, któż to jest ta poczwara? 
BABA JAGA Jestem Baba Jaga z Łysej Góry rodem, mój domek na kurzej stopce kręci się pod
 spodem. Jestem jak świat stara!
KRÓLEWNA  Ach cóż to za jędza, cóż za poczwara!
BABA JAGA Ale znam ja wszystkie czary: będzie młodym, kto jest stary, kto umarł, 
 wrócę mu ducha, niech mnie tylko każdy słucha!
KRÓLEWNA Nie chcę słuchać Baby Jędzy, wynoś mi się stąd czym prędzej!
BABA JAGA Przyszłam do królewny w gości – po dobroci, nie po złości… Podobno kwiatuszki 
 lubisz – stokrotki, tulipany – chodź ze mną do tego lasu, dam ci kwiat 
 zaczarowany. A jak dotkniesz tego kwiatu, będziesz żyć przez długie lata.  
 A jak zrosisz ten kwiat wodą, pozostaniesz wiecznie młodą.
KRÓLEWNA Idź precz, wstrętne twoje czary, nie chcę nic od tej poczwary! 
 /tupie i wypędza Jędzę/
BABA JAGA Jeśli tak, piękna królewno, pożałujesz tego pewno! Huru – buru – hokus – pokus, 
 bywaj, bywaj, bracie smoku! Las nie las, wieś nie wieś, biesie nieeeś! 
 /wybiega w podskokach na prawo. Za scena słychać huk, światło ciemnieje/
SMOK /wpada z prawej kulisy/ Porrrwę tę królewską córę, za lasy, za rzeki, 
 za dziesiątą górę!
KRÓLEWNA Ach, ach, co się ze mną dzieje, ratujcie mnie, bo zemdleję! 
 /smok porywa krzyczącą królewnę, na prawo. Wyciemnienie.

Odsłona 2
/Światło rozjaśnia scenę i ukazuje dekorację jak w odsłonie 1/

OCHMISTRZYNI /wpada zdyszana z lewej strony/ Gwałtu, rety, co to będzie? Szukajcie królewny 
 wszędzie! Królewno ty moja miła, czy się ziemia rozstąpiła? /woła/ Rycerzu, rycerzu,  
 co na warcie stałeś /klaszcze, wchodzi rycerz z prawej, z pierwszego planu/ 
 Czy naszej królewny czasem nie widziałeś?
RYCERZ Nie, ale widziałem, jak wzbił się w obłoki buchający ogniem, straszny 
 smok nad smoki!
OCHMISTRZYNI  /z rozpaczą/ Czy smok cię porwał, miła królewno? 
RYCERZ W paszczy cos niebieskiego migało na pewno! /rycerz wychodzi na prawo/
OCHMISTRZYNI Dla królewny nieszczęśliwej ratunku! Ratunku, kto żywy.
KRÓL /wchodzi z lewej/ Cóż to pani ochmistrzyni taki lament tutaj czyni?! 
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 Gdzie to moja córka miła, czemu u mnie dziś nie była?
OCHMISTRZYNI  Litości błagam, litości, u króla jegomości…
KRÓL  Niechże jejmość prędko gada!
OCHMISTRZYNI  Biada nam, królu, ach biada!!!
KRÓL  Ach, ze strachu ledwom żywy! Gdzie królewna?
OCHMISTRZYNI  Oj, porwał ją smok straszliwy!
KRÓL /komicznie biega po scenie/ Ratunku! Służba! Dworzanie! Niech tu całe wojsko 
 stanie! /tupot, bębny/ Tak to pani ochmistrzyni swoje obowiązki czyni?
OCHMISTRZYNI  Litości błagam, litości, u króla jegomości…
KRÓL Marsz! Od nocy do poranku szukać mi jej bez ustanku! /wypędza ochmistrzynie 
 na lewo/ Hej, trębacze, tra tra-ta-ta-ta! /wchodzi dwóch trębaczy. Mogą to być także 
 aktorzy w żywym planie, którzy wyjdą na proscenium. Trąbią./
KRÓL /uroczyście na środku sceny/ Trąbcie w cztery strony świata. Trąbcie wnet 
 z najwyższej wieży, niech tu pędzi pułk rycerzy. A który zwycięży smoka 
 błyszczącym orężem, będzie władcą pół królestwa i królewny mężem. 
 /trębacze trąbią i wychodzą/ 
 Hej, ratujcie mnie w niedoli, waleczni rycerze! Niechże który z tej niewoli królewnę 
 odbierze!
 /wbiegają rycerze z obu stron/ 
RYCERZ I Pókim zdrowy, pókim żywy, nieść mnie będzie każdy krok do królewny 
 nieszczęśliwej, którą straszny więzi smok! /wychodzi w stronę przeciwną/
KRÓL Jedźcie szukać mej niebogi, zwyciężcie potwora, niech ja znowu ujrzą progi 
 ojcowskiego dwora.  
RYCERZ II Choćby strzegło tej królewny tysiąc wież i tysiąc bram, jestem pewny, jestem pewny,  
 e niedługo dojdę tam! /wychodzi w stronę przeciwną/
KRÓL Hej, trąbić, trąbić z wieży! Zwołać wszystkich rycerzy! / trąbienie, wyciemnienie/

Odsłona 3
/Ogród przed zamkiem/

OCHMISTRZYNI /na drugim planie chodzi wśród kwiatów i płacze/ kalina, malina, róża karbowana, 
 Ach gdzieżeś, ach, gdzieżeś królewno kochana?
SZEWCZYK /wchodzi z lewej z pierwszego planu/ jestem ci ja szewc Dratewka, ze mną bracie, 
 nie przelewka. Szydło – dratwa, szydło – dratwa, szewska praca nie jest łatwa. 
 Cóż to jejmość smutna taka? Może naprawić chodaka?
OCHMISTRZYNI Co mi tam twoje chodaki, kiedy mam zmartwienie takie. Nieszczęśliwa moja dola. 
 Niby wilk owieczkę, porwał smok królewnę moją, złotą mą dzieweczkę.
SZEWCZYK Porwał ci ją – to straszydło! Mam na niego tęgie szydło! Co się bawić ze straszydłem,  
 rzebiję go na wskroś szydłem. Dratwa – szydło, dratwa – szydło, przebijemy 
 to straszydło.
OCHMISTRZYNI Przyprowadź mi ją, przyprowadź, dam ci buty podzelować.
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SZEWCZYK Szewca każdy uszanuje, bo mu buty podzeluje. Szydło – dratw, szydło – dratwa, 
 szewska praca to nie łatwa /kłania się ochmistrzyni/ Teraz dalej, marsz – na smoka. 
 Droga bita i szeroka. /oddalając się pogwizduje wesoło. Wyciemnienie/.

Scena II
 /Las. Na drugim planie, na prawo, domek Baby Jagi/

Odsłona 1

BABA JAGA  /wychodzi z domku przez komin, podśpiewuje/ 
 Jestem ci ja Baba Jaga, 
 Z Łysej Góry rodem.
 Mój domek na kurzej stopce
 Kręci się pod spodem.
 Hopsasa, wywijasa, kręci się pod spodem.
 Latałam ja dzisiaj rano
 Na łopacie z drewna,
 Zobaczyć, co u smoka
 Porabia królewna.
 Hopsasa wywijasa, porabia królewna.

KOT /siedzi na płocie, śpiewa/
 Jestem ja kot czarny, nie szary,
 Znam wszystkie zaklęcia i czary.
 Jak oczy zielone przymrużę,
 To wszystko, co trzeba, wywróżę.
BABA JAGA Mój kotku, pieszczoszku, pilnuj domku na kurzej stopce, żeby tu nie wszedł nikt obcy,  
 dyby się zbliżył dwa kroki, to rzuć na niego uroki. 
KOT Miau… miau… miau… Co ja za to będę miał?
BABA JAGA  Dostaniesz mleka miseczkę, tylko poczekaj troszeczkę.
KOt Miau… Miau… Miau… Ja chcę butów, no i fajki, jak prawdziwe koty z bajki!
BABA JAGA I ja bym dała czarów połowę za dobre buty siedmiomilowe, ale żaden szewc na 
 świecie nie uszyje mi ich przecież!
KOT Miau… Miau… Miau… Ja bym bardzo butów chciał!
BABA JAGA Patrzcie go jakie kaprysy, a nie łaska łowić myszy? /chce uderzyć kota, kot parska, 
 zeskakuje ze sceny i razem z Babą Jagą podchodzą na pierwszy plan, na środek 
 sceny/
KOT A dokąd to ciotka jedzie? Gdy kto spyta, co powiedzieć?
BABA JAGA Wlecę do chatki kominem i zdrzemnę się odrobinę. Na Łysej Górze do rana 
 hulałam – buty zdarłam na nic, bardzo się zmachałam. /ziewa głośno/
KOT Miau… Miau… Miau… Ja bym się też przespać chciał…
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BABA JAGA Widzicie go, jaki skory, zaraz by wszedł do komory. Pilnuj mi domku na kurzej 
 stopce, żeby tu nie wszedł nikt obcy. Gdyby się zbliżył dwa kroki, to rzuć na niego 
 uroki! A jak nie posłuchasz, kocie, już ja cię wykąpię w błocie!
KOT Miau… Miau… Miau… Będę domku pilnował! /Baba Jaga wychodzi i słychać po chwili 
 chrapanie. Kot wałęsa się po scenie./
KOT Baba Jaga chrapie, aż się echo niesie, ty, kocie, pokutuj i łaź sam po lesie!
GŁOS SZEWCZYKA Jestem ci ja szewc Dratewka, ze mną bracie, nie przelewka. Szydło – dratwa, szydło 
 – dratwa, szewska praca nie jest łatwa.
KOT /złowrogo/ O… ktoś się po lesie włóczy, jak tu przyjdzie, czary rzucę.
SZEWCZYK /wchodzi z lewej kulisy, kot wystraszony/ Oooo! Jest na kurzej stopce chatka. 
 Teraz pójdzie mi jak z płatka. Mówiły mi kwiatki z królewny rabatki, że baba Jaga 
 na pewno wie, co się stało z królewną.
KOT Fokus – pokus, fokus – pokus. Żebyś pękł z jednego boku!
SZEWCZYK Spotkałem babinę, uszyłem jej trepki, nauczyła mnie babina, jak się Jagi dom 
 zaklina: „Domku, domku, porusz się na kurzych nóżkach pod spodem, do lasu tyłem 
 odwróć się, a do mnie stań przodem!”
KOT Fokus – pokus, fomku – pomku, nie odwracaj się tu, domku. Miau… miau… miau… 
 z makiem figa, próżna, próżna twa fatyga.
SZEWCZYK  Com zawinił jegomości, że się tak pan kotek złości?
KOT Wynoś mi się precz, do znaku, bo podrapię cię, pętaku…
SZEWCZYK  Mój kotku, mój milutki, a może uszyć ci butki?
KOT  /zaciekawiony/ Jak to – to waść buty szyje?
SZEWCZYK Pewnie! Przecież z tego żyję… /śpiewa/ Szewca każdy uszanuje, bo on buty 
 wyszykuje. Szydło – dratwa, szydło – dratwa, szewska praca jest niełatwa.
KOT /łasi się i ociera/ Oj, szewczyku, oj, mospanie! Co zażądasz, to się stanie. Tylko szyj 
 mi buty, mój szewczyku złoty! Takie, jak to w bajkach noszą koty.
SZEWCZYK Do królewny wskaż mi drogę, to ci buty uszyć mogę. Siedmiomilowe buty uszyję 
 w parę dni. Kto tylko nogą ruszy, przeskoczy siedem mil.
KOT /tajemniczo/ Jeśli Babie Jadze dasz buty siedmiomilowe, to ci wszystko o królewnie 
 od razu opowie.
SZEWCZYK Uszyję najpiękniej w świecie, tylko sprowadź mi ją przecież.
SZEWCZYK No, to obróć się na pięcie / szewczyk obraca się/ i powtórz za mną zaklęcie.
RAZEM Domku, domku, porusz się na kurzych nóżkach pod spodem, do lasu tyłem odwróć 
 się, a do mnie przodem! /domek odwraca się, w okienku ukazuje się głowa 
 zaspanej Baby Jagi/  
BABA JAGA Kto mój domek poruszył? Co to jest za heca? Zaraz złapię za uszy i włożę do pieca.
KOT Niech się jejmość tak nie złości, mamy tutaj miłych gości.
BABA JAGA Ja przez komin – hyc! Z łoskotem, miotłą tych „gości” wymiotę! Kto tu jest? Gadaj, 
 gałganie. Już ty dzisiaj oberwiesz lanie, już ty dziś oberwiesz wnyki.
KOT Jest tu szewczyk nad szewczyki, co szyje siedmiomilowe buciki!!!
BABA JAGA Siedmiomilowe buty – o dziwo! Dawać go tutaj, co żywo! /dziarsko wyskakuje przez 
 komin i podchodzi do szewczyka/
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KOT /stoi pomiędzy kotem i Babą Jagą i podśpiewują, podrygując do taktu/ Jestem ci ja 
 szewc Dratewka, ze mną, bracie, nie przelewka, szydło – dratwa, szydło – dratwa, 
 szewska praca jest niełatwa. 
BABA JAGA Jestem ci ja Baba Jaga z Łysej Góry rodem, mam dom, co na kurzej stopce kręci się 
 pod spodem. Hopsasa, wywijasa, kręci się pod spodem. /mówi/ Pierwszy raz widzę 
 szewczyka, pierwszy raz widzę, jak żyję, co siedmiomilowe buty szyje. Gdzieżeś to, 
 szewczyku, chodził na naukę, że potrafisz zrobić taka trudną sztukę?
SZEWCZYK /mówi/ Byłem u czarnoksiężnika za szewskiego czeladnika /śpiewa/ Uczyłem się 
 trzy lata, czwartego połowę – szyć buty siedmiomilowe.
BABA JAGA Szyj mi buty, szewcze miły, by mi kumy z Łysej Góry zazdrościły. Szyj buty 
 siedmiomilowe, niech te jędze z Łysej Góry stracą głowy. 
 /tańczą, światło powoli gaśnie, jeszcze przez chwilę słychać muzykę/

Odsłona 2
/ Baba Jaga i kot tańczą w czerwonych butach siedmiomilowych i śpiewają/

BABA JAGA I KOT  Uszył ci nam szewczyk buty, oj siedmiomilowe, co w nich kroczek podskoczymy – 
 to świata połowę! Kiedy się na Łysą Górę wybierzemy w gości, wszystkie jędze 
 popękają od wielkiej zazdrości! /kot tańcząc wychodzi na prawo, a szewczyk 
 wchodzi z lewej/
SZEWCZYK Uszyłem wam buty piękne, to rzecz pewna, ale powiedz, Babo Jago, gdzie mieszka 
 królewna?
BABA JAGA Za lasami, za górami, gdzie rzeka głęboka, rączki załamuje, oczy wypłakuje – 
 w niewoli u smoka.
SZEWCZYK Pójdę ratować niebogę, zabiję tę bestię srogą.
BABA JAGA Kiedy taka twa odwaga, pomoże ci Baba Jaga. Za buty siedmiomilowe wszystko 
 ci jestem zrobić gotowa. Słyszysz? Skrzypce same grają, w dobrej sprawie 
 pomagają. Prędko obróć się na pięcie /szewczyk obraca się/ powtarzaj za mną 
 zaklęcie.
RAZEM Skrzypce, skrzypce, samograjki, niech przez twe cudne zagranie, wnet się 
 sprawiedliwość stanie! /za sceną grają skrzypce, Baba Jaga i Kot zasłuchani 
 odwracają się za głosem skrzypiec, tyłem do widowni/
SZEWCZYK Jak cudnie te skrzypce grają… Czuję – siły mi dodają.
BABA JAGA Smok ci będzie czynił czary – zamknie dziewczynę do pieczary… Odemknąć ją 
 trzeba zaklęciem. Powtórz! Obróć się na pięcie! „Kara – bara! Kara – bara! Niech 
 odemknie się pieczara!” I dam ci jeszcze Siwka, cud-konika – Złotogrzywka. 
 Prędko obróć się na pięcie/ zewczyk obraca się/ i powtarzaj za mną zaklęcie.
RAZEM Wieszczy Siwku Złotogrzywku, ptakiem, nie koniem, wichrem, nie błoniem wnet 
 przyleć tu do mnie!
BABA JAGA Zaszumcie, zahuczcie, wichry, nad górami! /słychać szum i stukot kopyt/
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CHÓR Leci, pędzi koń nad konie, dzwoni kopytami, zaświeciły błyskawice i ziemia zadrżała,  
 ędzi Siwek, złota grzywa z wiatrem się rozwiała… /wbiega Siwek z lewej kulisy/
SZEWCZYK Co za cudo? Złota grzywa!
SIWEK Kto mnie wzywa? Kto mnie wzywa?
BABA JAGA Siwku! Siwku Złotogrzywku, nie po roli, nie po błoniu, ale jak bystre ptaki 
 w napowietrzne wznieś się szlaki. Nie po błoniu, nie po roli, ale przez wichrowe drogi 
 nieś szewczyka, gdzie w niewoli trzyma królewnę smok srogi.
SZEWCZYK A więc, Siwku Złotogrzywku, dalej w drogę, odbierzemy od potwora tę niebogę!  
 /wskakuje na Siwka i galopują w prawe kulisy, w głąb sceny/
SIWEK Siądź, szewczyku, na mój grzbiet, uniosę cię w górę wnet. Poprzez góry, poprzez 
 rzeki, w kraj daleki, w świat daleki, poprzez błonia, poprzez rosę do królewny cię 
 zaniosę. Tam, gdzie smoka straszny kraj, pat-patataj, pat-patataj.
 /gaśnie światło/

Scena III
/Wnętrze smoczej pieczary, czerwono-żółte światło lub półmrok, 

siedząca wewnątrz królewna płacze, smok obojętny, ziewa znudzony/

KRÓLEWNA Dolo moja, dolo, dolo nieszczęśliwa, oczy wypłakałam w niewoli u smoka, z płaczu 
 ledwo żywa. Dolo, moja dolo, dolo nieszczęśliwa! Dlaczego, dlaczego ratować 
 niebogi nikt tu nie przybywa?
SMOK Nikt nie przybywa i nikt nie przybędzie, bo ja, smok straszny, groźny, panuję tu 
 wszędzie.
KRÓLEWNA Słychać tętent – co to, co to? W kłębach kurzu miga złoto. Ach, rycerze pędzą drogą 
 – uratują mnie, niebogę!

SMOK Niech zobaczę ich na oczy, zaraz kości pogruchoczę!
RYCERZ I /wchodzi z lewej kulisy/ Chodź no tutaj, panie smoku, mój miecz wbiję ci do boku, 
 przybyłem zabić ciebie właśnie.
SMOK /ryczy/ Auuuuuu!
RYCERZ I /trzęsie się ze strachu/ Och, jakże on strasznie ryczy!
SMOK /zbliża się do rycerza i ryczy/ Auuuuu!
RYCERZ I Jaki on groźny i srogi, lepiej zbierać za pas nogi! /ucieka w prawe kulisy, a z lewej 
 wychodzi Rycerz II/
RYCERZ II Chodź no tutaj, panie smoku, mój miecz wbiję ci do boku, przyszedłem zabić cię 
 właśnie.
SMOK Auuuuu! /bije ogonem/
RYCERZ II Jak ogonem rusza strasznie! /trzęsie się ze strachu/
SMOK Auuuu! /zbliża się wolno do Rycerza II, bijąc ogonem/
RYCERZ II O, jak on ogonem rusza, aż się we mnie trzęsie dusza.
SMOK Auuuuu!
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RYCERZ II Oj, jaki ten ogon srogi, lepiej wezmę za pas nogi! /ucieka na prawa stronę/
SMOK Cha, cha, cha, cha, cha! No, widziałaś tych rycerzy, pancerze ze stali mieli, jak na nich 
 groźnie ryknąłem zaraz nogi za pas wzięli.
KRÓLEWNA Ach, to ojca mego rycerze! /płacze/
SMOK Tak, tak, smok cię tutaj dobrze strzeże.
 /słychać stukot kopyt, rżenie konia, można pokazać Szewczyka na Siwku nad 
 boczną zasłoną/
GŁOS SIWKA Jeszcze jednej góry grzbiet, już jaskinia smoka wnet, już straszliwy smoka kraj, 
 pat-pataj, pat-pataj.
GŁOS SZEWCZYKA Siwku, Siwku Złotogrzywku, zleć z wysoka, prosto do jaskini smoka.
KRÓLEWNA Siwek, Siwek Złotogrzywek przez powietrzne szlaki leci, kopyta mu srebrem 
 dzwonią, a grzywa mu złotem świeci.
SMOK Znowu jakiś śmiałek pędzi, marmolada z niego będzie, jak tylko ogonem ruszę, w sto 
 kawałków go rozkruszę. Właź, królewno, do pieczary! Fokus – pokus! Kary – bary! 
 Schowaj się szybko, królewno, walka tu będzie na pewno / wypędza ja do pieczary 
 i rygluje drzwi/. Nie uwolni dziewczęcia nikt, kto nie zna zaklęcia!
SZEWCZYK /śpiewa za sceną/ jestem ci ja szewc Dratewka…
SMOK Chodźże tutaj w me pazury, to obedrę cię ze skóry.
SZEWCZYK Skrzypce, skrzypce, samograjki, niech przez wasze cudne granie wnet się 
 sprawiedliwość stanie. /skrzypce grają za scena melodie, a obaj przeciwnicy 
 szykują się do walki/
SMOK Jak tylko ogonem ruszę, w sto kawałków cię rozkruszę.
SZEWCZYK Choć na tobie skóra tęga, ale pęknie od pocięgla…
SMOK Auuuu!
SZEWCZYK Dalej, dalej, moje szydło, przebijemy to straszydło. /ryk, trzask, huk, mruga światło, 
 Szewczyk po krótkiej walce zabija smoka/
SZEWCZYK Królewno! Jesteś wolna! Smok leży martwy jak drewno.
KRÓLEWNA Jakże się stad wydostanę? Drzwi zaryglowane…
SZEWCZYK Zaraz, zaraz… Znam zaklęcie… O – odwracam się na pięcie… /pauza/ Nie pamiętam 
 ani w ząb… To dopiero ze mnie głąb! „Enta-wenta… Kręta-peta…” – A może ktoś z was 
 pamięta? /zwraca się do widowni/
DZIECI „Kara – bara! Kara – bara – niech otworzy się pieczara!”
SZEWCZYK Wiwat! Odczynione czary! Królewno, wychodź z pieczary!
 /drzwi otwierają się i wybiega Królewna/ 
KRÓLEWNA Kim jesteś mój wybawicielu? Smok połknął tu rycerzy wielu. Ty nie wyglądasz na 
 rycerza, nie masz miecza ani pancerza… 
SZEWCZYK Jestem ci ja szewc Dratewka, ze mną bracie nie przelewka. Szydło – dratwa, 
 szydło – dratwa, szewska praca jest niełatwa!
KRÓLEWNA Mój szewczyku, mój kochany, będziesz teraz pan nad pany, dostaniesz pałac, koronę 
 i mnie, Królewnę za żonę.
SZEWCZYK A na co mi pałac, na co mi korona, chybaś ty, Królewno, trochę odurzona?
KRÓLEWNA /obrażona/ Dostaniesz koronę i pałac, na pewno, i ożenisz się ze mną, Królewną.
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SZEWCZYK Wszystko by mi pewnie w trzy dni obrzydło, wolę moją dratwę i poczciwe szydło. 
 Dratwa – szydło, dratwa – szydło, wszystko by mi wnet obrzydło! Niech tam siedzi 
 król na tronie, jak ten pies na swym ogonie.
KRÓLEWNA Czemu nie chcesz siąść na tronie, z berłem złotym i w koronie?
SZEWCZYK Bo przede mną świat otwarty więcej niż korona warty.
KRÓLEWNA /zachwycona/ To wesoła taka dola, weź mnie z sobą, jeśli wola.
SZEWCZYK Dobrze! Pójdziemy razem w świat, najdalej, będziemy buty zelowali…
KRÓLEWNA Pójdę z tobą na kraj świata, ale czy pozwoli tata?
SZEWCZYK Jest tu Siwek Złotogrzywek, on zaniesie nas szczęśliwie. Siwku, Siwku 
 Złotogrzywku, cudowny koniku /z lewej kulisy wchodzi koń/ nie po roli, nie po 
 błoniu, ale jako bystre ptaki w napowietrzne wznieś się szlaki. Nieś nas, gdzie skała 
 z piernika, gdzie zamek króla Gwoździka.
 /Dosiadają Siwka i odjeżdżają w lewe kulisy/
SIWEK Zaniosę was, patataj, gdzie króla Gwoździka kraj. Rzeki z miodu tam i z mleka, a król 
 Gwoździk córki czeka. Zaniosę was w cudny kraj, pat-patataj, pat-patataj. 
 /galopują nad bocznymi zasłonami, wyciemnienie/

Scena IV
/ogród przed zamkiem Króla/

OCHMISTRZYNI /na pierwszym planie, chodzi wśród rabatek i popłakuje/ Kalina, malina, róża 
 karbowana, oj, gdzieżeś, oj, gdzieżeś, królewno kochana? Już minęła jesień, idzie 
 sroga zima, a mojej królewny jak nie ma, tak nie ma. Uszy wysłuchałam, oczy 
 wypłakałam, przez wszystkie okienka za nią wyglądałam.
KRÓL /wchodzi z lewej, z trzeciego planu/ Pani ochmistrzyni pewnie ma dziś wieści 
 o królewnie?
OCHMISTRZYNI Nie, królewska mość, dziś cicho, ani widu, ani słychu.

KRÓL Żałość straszliwa mnie bierze, czy ją ocalą rycerze.
OCHMISTRZYNI /słychać tętent koni/ Słychać tętent – rycerz jedzie, może nam królewnę wiezie? 
 /z prawej strony, z trzeciego planu wchodzi Rycerz I/
KRÓL Cóż, rycerzu? Gdzie królewna?
RYCERZ I U smoka została pewnie… Już go miałem zabić właśnie, ale zaryczał tak strasznie, 
 że z jaskini uciekałem… Ledwie nogi pozbierałem.
KRÓL A toś się popisał z chwałą! To tak na rycerza przystało? Zhańbiłeś rycerski miecz! 
 Sprzed moich oczu – precz! /rycerz wychodzi na lewo z pierwszego planu/
OCHMISTRZYNI Drugi, drugi rycerz jedzie, pewnie on królewną wiezie. /z prawej kulisy, z drugiego 
 planu wchodzi Rycerz II/
KRÓL Cóż, rycerzu, gdzie królewna?
RYCERZ II U smoka została na pewno… Już zabić go miałem właśnie, lecz ogonem ruszył 
 strasznie, a miał on ze trzy ogony, więc uciekłem jak szalony…
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KRÓL A toś się popisał z chwałą! To tak na rycerza przystało?! Zhańbiłeś rycerski miecz! 
 Sprzed moich oczu – precz! /Rycerz II wychodzi na lewo z drugiego planu/
OCHMISTRZYNI Królu, panie, co się dzieje, cały zamek nasz się chwieje, a na niebie tętent taki, że aż 
 w locie stają ptaki. /Szewczyk z królewną na Siwku ukazują się nad boczną zasłoną 
 z prawej/
SZEWCZYK /za sceną/ Wieszczy Siwku Złotogrzywku, ptakiem, nie koniem, wichrem, nie 
 błoniem zleć wnet na skałę z piernika, do zamku króla Gwoździka.
SIWEK /śpiewa za sceną, król i ochmistrzyni nasłuchują/ Przyniosłem was, patataj, gdzie 
 króla Gwoździka kraj, abyście za dni niewiele wyprawili swe wesele. Daj wam, losie, 
 szczęście, daj! Pat… patataj… pat… patataj… /śpiew oddala się/
KRÓLEWNA /z prawej z trzeciego planu wbiega na scenę, za nią szewczyk. Powitanie/ Witajcie 
 mi, moi mili – coście beze mnie robili?
OCHMISTRZYNI I KRÓL Witaj nam, królewno miła, coś tam u smoka robiła?
KRÓLEWNA Och, straszne przeżyłam męki, lecz smok zginął z szewca ręki.
KRÓL I OCHMISTRZYNI Co takiego? Co ty prawisz? Jakiś szewc cię wybawił?
SZEWCZYK Jestem ci ja szewc Dratewka, ze mną bracie, nie przelewka. Szydło – dratwa, szydło 
 – dratwa, szewska praca jest niełatwa.
KRÓL Weź szewczyku, moje berło, weź moją koronę, ale jakże dać ci mogę królewnę  
 a żonę? Krok to wcale nie jest łatwy, a to z takiego powodu, żeś ty zwykły szewc od 
 dratwy, a ona – królewskiego rodu!
SZEWCZYK Siedź sobie, królu Gwoździku, na tronie, my pójdziemy ze złotowłosą tam, gdzie 
 słońce płonie, bo przed nami świat otwarty, więcej niż korona warty.
KRÓL O, to jeszcze nie wiadomo, czy zechce być twoją żoną.
KRÓLEWNA Nie chcę być królową, wolę być szewcową. Pójdziemy w piękny świat szeroki, 
będziemy buty zelować.
KRÓL /do ochmistrzyni, w tym czasie wchodzą na scenę wszystkie postaci do ukłonu/ 
 Masz babo placek! Zamiast tronu – woli pracę! Jeśli taka wasza wola, niech was 
 spotka dobra dola. Wyprawię wam weselisko, jakich w świecie było mało, jakich oko 
 nie widziało, jakich ucho nie słyszało.
KRÓLEWNA I SZEWCZYK Iskiereczka ognia, gałązeczka ziela, nikt nie będzie widział mojego wesela. 
 A nasze wesele za górami będzie, na naszym weselu siedmiu grajków będzie. Będą 
 skrzypce, basy, będzie harmonia, będzie tam kto żywy do rana wywijał. Oj, dana! 
 /ukłony, muzyka/   

KONIEC

Uwagi inscenizacyjne
Charakterystyka postaci:
OCHMISTRZYNI – nudna, rozgadana, skąpiradło, wobec króla usłużna, królewnie stale robi uwagi, głos 
piskliwy
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KRÓL – dobroduszny, uczciwy, bardzo kocha córkę, glos trochę piskliwy lub przeciwnie – bas
BABA JAGA – nie jest aż taka zła, na jaka wygląda, lubi prezenty, głos skrzekliwy
KOT – śpioch i pieszczoch, wygodniś
SMOK – straszny, okropny, łapy z pazurami, paszcza zionąca ogniem, ogromne ślepia, ryczy i wali ogonem, 
toporny i prostacki
SIWEK ZŁOTOGRZYWEK – ognisty i piękny rumak, wesoły
RYCERZE I i II – zróżnicowani, trochę niedojdy, np. jeden się jąka, drugi sepleni, maja rycerskie pasy, za 
którymi w odpowiedniej chwili chowają nogi, ręce uginają się i plączą od ciężkich mieczy
TRĘBACZE – w dworskich strojach lub czarnych trykotach z elementami stroju dworskiego, nie mniej niż 
dwóch /mogą być w żywym planie, na proscenium/
GŁOS ZZA SCENY – może to być każdy z aktorów.

Mile widziana muzyka – niektóre teksty mogą być zaśpiewane, co bardzo wzbogaci przedstawienie. Wówczas 
do śpiewu włącza się CHÓR, aby wesprzeć aktorów.

W scenie I punktem kulminacyjnym jest porwanie królewny przez smoka skontrastowane z poprzedzająca 
ją sielankową sceną z kwiatami. W odsłonie drugiej musi być zobrazowany dynamiczny zamęt, jaki ogarnął 
dwór królewski po porwaniu królewny. Tempo to spada w odsłonie trzeciej i dopiero ukazanie się Szewczyka 
jest zapowiedzią dalszego rozwoju akcji.

Domek baby Jagi może być np. tak skonstruowany, aby pęczniał, kiedy Baba Jaga zaczyna chrapać. Komin 
domku – odpowiednio szeroki, aby Baba Jaga mogła przez niego wchodzić i wychodzić. Musi mieć okienko 
i wejście od strony niewidocznej z widowni. W odsłonie drugiej ważny jest moment przemiany, kiedy Baba 
Jaga z wroga staje się sprzymierzeńcem. Jej dary dla szewczyka są przeciwstawne; liryczne chwytające za 
serce. W scenie trzeciej tempo rośnie dopiero, kiedy pojawia się Szewczyk na Siwku aby osiągnąć szczyt 
w walce i pokonaniu poczwary. Królewna jest wdzięczna wybawcy, ale i trochę obrażona, a także zaciekawiona.

Ostatnia scena nabiera tempa z chwilą pojawienia się Szewczyka z Królewną. Wszystko trzeba ukazać z wielką 
radością i na koniec w pełnym świetle.
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